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PREDGOVOR

 Na veliko zadovoljstvo naučne i stručne javnosti pripremljen je Zbornik radova sa III međunarodne 
konferencije „ U službi talenata“.  U njemu  su autori pokušali da daju zavidan doprinos naučnoj misli u 
oblasti brige o talentima u njegovim pojedinim temama. Uvidom u sadržaje obrađene u okviru naučnih 
i stručnih radova, smatramo da je na ovaj način ostvaren poseban doprinos razvoju pedagoškog rada sa 
talentima. Obogaćuje se oblast kojoj se u našoj akademskoj javnosti, po ugledu na razvijene zemlje, poklanja 
velika pažnja. Rezultati do kojih su došli autori predstavljenih radova predstavljaju, zapravo nastavak 
naučnog procesa koji je započet kada su održane prethodne konferencije o talentima, čime je ostvaren 
svojevrsni kontinuitet u izgradnji naučne osnove za analizu i izučavanje ove oblasti pedagoškog stvaralaštva. 
 Ljudske su sposobnosti u populaciji statistički raspoređene po Gausovoj, zvonastoj krivulji normalne 
distribucije. To znači da većina ima određenu sposobnost razvijenu na nekom prosečnom nivou, dok se 
broj pojedinaca s povećanim ili smanjenim sposobnostima simetrično smanjuje. Da bi se potencijalna 
talentovanost, koju čini niz nasleđenih predispozicija, razvila u manifestnu, potrebni su povoljni  uticaji  
sredine kojima će dete biti izloženo i koji će oblikovati njegovo specifično iskustvo i njegovu ličnost.  
 Do sada smo najveću ulogu pri stvaranju talentovanog pojedinca pripisivali okolini. Za 
prepoznavanje i razvijanje talentovanosti za određena područja važna je pre svega porodica, a da ne 
spominjemo neosporno najvažniju ulogu škole, tj. učitelja koji će takvo dete prepoznati i znati na koji 
način raditi s njime i dalje razvijati talenat.  Problemi  sredine vezani su za školu i nastavne procese. 
Nedostatak dovoljno izazovnog i zanimljivog nastavnog programa često kod talentovane dece izaziva 
dosadu, nezainteresovanost i ogorčenost. Evidentni su problemi  kada se u školskom  sistemu ceni i 
priznaje prosečnost, a odstupanja prema odličnom se ne prepoznaju ili se ignorišu. Školski i lični problemi 
nastaju kada vršnjaci, roditelji i učitelji doživljavaju talentovanu decu kao ˝drugačiju .̋ Kako bi se osećali 
prihvaćenima, talentovana deca   često odbacuju ili poriču svoj potencijal. Problemi također mogu nastati 
zbog nerealnih očekivanja vezanih uz postignuće i ponašanje talentovane dece, od strane roditelja, učitelja, 
nastavnika  i ostalih odraslih. Iako je  briga o talentovanoj deci zakonski uređena, u stvarnosti to ne 
funkcioniše najbolje. U praksi nema programa vaspitanja i obrazovanja kojim bi se organizovano delovalo i 
radilo sa talentovanom decom, od predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola pa sve do fakulteta.
 Ovaj Zbornik predstavlja korak ka putu afirmacije pedagoškog rada sa talentima, upravo zato što 
širinom svoje tematike doprinosi ispitivanju odnosa škole i razvoja talenata, sa univerzalnom društvenom 
stvarnošću.
 Svi učesnici  III međunarodne konferencije „U službi talenata“ su svoje potencijale usmerili prema 
brizi o talentima, skromno pretpostavljajući, da će sa dobro organizovanim, naučnim, stručnim i pre svega 
timskim delovanjem, svih koji učestvuju u njemu, doživeti procvat u interesu stvarne pomoći talentovanim 
osobama.

Dr Josip Lepeš
Profesor Učiteljskog fakulteta na mađarskom jeziku u Subotici

Kanjiža, 19. 03. 2011.



ELŐSZÓ

 A szakmai és tudományos közvélemény nagy megelégedettségére, elkészült a Tehetségek 
Szolgálatában elnevezésű III. Nemzetközi tudományos konferencia előadásait tartalmazó szöveggyűjtemény. 
A kiadványban megjelentetett tudományos munkák szerzői igyekeztek hozzájárulni e kiemelten fontos 
szakterülethez. A szakdolgozatok tartalmába való betekintéssel, úgy véljük, megvalósult a tehetséges 
gyermekekkel foglalkozó pedagógiai tevékenység fejlesztését szolgáló cél. Gazdagodik az a terület, 
amelynek, a nyugati országok mintájára, nálunk is nagy figyelmet szentel a tudományos közélet. A kutatások 
eredményei tulajdonképpen annak a tudományos tevékenységnek a folytatását képezik, amelyet a korábbi 
tehetséggondozással foglalkozó konferenciák indítottak el. Így tehát egyfajta folytonosság valósul meg a 
pedagógiai alkotómunka tudományos megalapozottságú elemzésében és kutatásában.  
 Az emberi képességek népességen belüli eloszlása a Gauss harang-görbe szerint statisztikailag 
normális mértékben osztódnak el. Ez azt jelenti, hogy az emberek többsége átlagos képességekkel rendelkezik, 
míg a magasabb, illetve alacsonyabb képességekkel rendelkező egyének száma szimmetrikusan csökken. 
Ahhoz, hogy a potenciális tehetség, amit az öröklött hajlamok és képességek egész sora képez, kifejlődjön 
és megnyilvánuljon, szükség van a gyermeket körülvevő környezetből érkező kedvező hatásokra, mert ezek 
alakítják a gyermek specifikus tapasztalatát és személyiségét. 
 Az egyén tehetségének fejlesztése során az eddigi nézetek szerint a környezetnek tulajdonítottuk 
a legnagyobb szerepet. Az egyes területekkel kapcsolatos tehetségek felismerése és fejlesztése tekintetében 
mindenekelőtt a családnak van fontos szerepe, és mindenekelőtt az iskolának és a gyermekkel foglalkozó 
pedagógusnak, hiszen ő az, aki felismeri a tehetséges gyermeket és tudja, hogyan kell dolgoznia vele, ismeri 
és alkalmazza a tehetségfejlesztés legmegfelelőbb módját. A környezeti problémák összefüggésben vannak az 
iskolával és a tanítási folyamattal. A nem eléggé érdekes és a gyermek számára kihívást nem jelentő tanterv 
a tehetséges gyermekekben gyakran unalmat, érdektelenséget és elkeseredettséget vált ki. Nyilvánvalóak 
azok a gondok, amikoris az iskolarendszer az átlagosságot értékeli és fogadja el, a kiválóság pedig vagy nem 
kerül elismerésre, vagy elutasítással szembesül. Az iskolai és személyes gondok akkor keletkeznek, amikor a 
korosztálya, a szülők és a pedagógusok „másnak“ élik meg a gyermeket. A tehetséges gyermek pedig, hogy 
elfogadtassa magát, gyakran elutasítja, megtagadja tehetségét. Nehézségek alakulnak ki továbbá akkor is, ha 
a tehetséges gyermek eredményei és magatartása iránt túlzott elvárásokat támaszt a szülő, a tanító, a tanár 
vagy a többi felnőtt. Annak ellenére, hogy a tehetséggondozást törvény szabályozza, a valóságban ez nem 
működik igazán jól. A gyakorlatban ugyanis nincsenek meg azok az oktatási és nevelési munkaprogramok, 
amelyek által szervezett módon lehetne foglalkozni és dolgozni a tehetséges gyermekekkel, az iskoláskori 
intézményektől kezdve az általános- és középiskolás korosztályon keresztül egészen az egyetemistákig. 
Ez a szöveggyűjtemény egy újabb lépés a tehetségekkel való pedagógiai tevékenység útján, éppen azért, mert 
széleskörű tematikájával a tehetségfejlesztés és az iskola közötti viszony vizsgálatához járul hozzá univerzális 
társadalmi valóságával. 
 A Tehetségek Szolgálatában elnevezésű III. Nemzetközi konferencia valamennyi résztvevője a 
tehetséggondozást helyezte előtérbe, szerényen remélve, hogy a jól megszervezett tudományos, szakmai és 
mindenekelőtt csapatmunka a tehetségeknek nyújtandó támogatás fellendítését szolgálja.   

Dr. Josip Lepeš
A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tanára

Magyarkanizsa, 2011. 03. 19.
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GYERMEKKORI ÉLMÉNYEK ÉS HATÁSOK A VIZUÁLIS 
KIFEJEZŐKÉPESSÉG FEJLŐDÉSÉBEN

Összefoglaló

 Az előzménynélküliség látszata. A családi háttér idősíkjai. A tehetséges gyermek mérhető 
képességei. Az iskolán kívüli és iskolai kondicionálás negatív és pozitív következményei. A 
sokoldalúságtól a gazdag egyoldalúságig. A gondolkodás folyékonysága és fejlesztésének korlátai.

 Kulcsszavak: transzfer, intuíció, imagináció, faktorok, polivalencia, eszköztár

CHILDHOOD EXPERIENCES AND INFLUENCES AND 
THEIR IMPACT ON VISUAL EXPRESSION 

DEVELOPMENT
Summary

 The facade of  being without antecedent. The periods of family background. The measurable 
abilities of a talented child. Negative and positive consequences of the conditioning inside and outside 
of the school. From the versality to the rich bias. The fluency and development of thinking.

 Keywords: transfer, intuition, imagination, factors, polivalency, toolbar



Bevezető:

A tehetség premisszái a genetikai kódban adott majdani kreatív működéséket feltételező adottságok 
fejlődési útjuk során síkokat, majd több dimenziós struktúrákat alkotva folyamatos, sokrétű 
kondicionálás folyamatában vállnak kreatív erőkké, de csak akkor, ha párhuzamosan alakuló 
személyiségjegyekkel egybefonódva szerveződnek cselekvő, újszerű, hasznos problémamegoldó 
magatartássá.

Fontos kérdés kb. 1950 óta, hogyan lehet bemérni a majdan kiteljesedő alkotó személyiséget mutató 
előjeleket. Az intelligenciatesztek e kérdésben máig elfogadott mérési eredményei alapján a kreatív 
folyamat feltételeit közepesnél nagyobb IQ felett állapították meg. Ám az intelligencia foka, mint 
tudjuk nem áll azonos arányban az alkotóképességgel. 

A kreativitás tesztek azért nem vezettek eredményre, mert „az itt és most” jegyében próbáltak 
a keresztmetszet módszerével állapotfelmérésre vállalkozni. Az utóbbi évtizedek kutatási 
folyamataiban a hosszmetszet módszerével újabban jelentős eredményeket értek el. (E tanulmányban 
a hosszmetszet értelmezéséből a probléma tárgyalásából kizárjuk a születés előtti vonal elemzését.)

Eduárd de Bona1 kreativitás definíciója két alapvető jellemzőt hangsúlyoz: az emergenciát 
(váratlanság) és az originalitást (eredetiség), a tehetség legmagasabb fokára utalva. Ha csak az 
eredetiséget boncolgatjuk, látható, hogy bonyolultságában kreativitás-faktorok2 és személyiségjegyek 
bonyolult szerveződéséről van szó.

A tanulmány témájához hűen most e komplex folyamatok kezdeteire koncentrálva a gyermekkorban 
lezajló (vagy be nem következő) jelenségekre összpontosítunk a teljesség igénye nélkül. Ezeknek 
fókuszpontjában a bevésés körülményeinek elemzése áll.  

Családi környezet:

A témakör feldolgozásának sokféle nehézségei mellett megkíséreljük áttekinteni a serdülőkorig 
ható családi környezetben és iskolai oktatásban érvényesülő fejlesztésnek néhány vetületét. A 
családnak a gyermek számára biztosított objektív és szubjektív feltételei (anyagi, kulturális és 
emberi) meghatározó szerepet játszanak a tehetség kiteljesedésének útján, mivel a serkentő és 
gátló tényezők együtthatásának ez a legelső és legmélyebb nyomokat hagyó területe. A családdal 
együtt megélt gyerekkori élmények kognitív és affektív síkjainak szerveződését, az emlékek leszűrt 
lényegének mennyisége és minősége határozza meg, valamint a bevésés mélysége, ez hat ki a későbbi 
alkotó tevékenységek motivációs és tartalmi jegyeire. A gyermek a firka után következő sémaalkotó 

1  Eduárd de Bona szerint az újszerűség nem az extravaganciában rejlik. Ennél fontosabb a hasznosság 
elve. Hozzátesszük: a tesztek inkább az originalitást és a divergenciát mérik.
2  Vezérfaktorok: divergens gondolkozás és fantázia, ezeknek alárendelt faktorok, a gondolkodás 
folyékonysága, a szintetizáló képesség, a gondolkodás rugalmassága, az originalitás, variabilitás, kudarctűrés.



korszak kezdeti szakaszában (ember fej-láb sémája, merevmozgású körvonalsémája, egyéb kedvelt 
motívumok, mint ház, felhő, nap, fa, virág, rovar, háziállat, kerítés, kert, stb.) megalkotása után 
ezeket egyre bonyolultabb grafikai képletekkel továbbfejleszti. 

Kezdetben kisebb papírlapon rajzol, mint amit látszószögével és karmozdulatával be tudna tölteni, 
de később felkínálhatunk számára nagyobb rajzfelületeket is, az A/4-esnél terjedelmesebbet, akár 
olyan nagyot, mint egy ölelésre kitárt gyermeki kar. Hány 4-5 éves korú gyermek esetében nem 
valósul meg ez, mint lehetőség?

A gyermek első nyomhagyó kísérleteiből a véletlen alakzatokon át az állandósuló sémákig, a 
sikertelen realizmustól az intellektuális realizmus ideoplasztikus képi világáig, minden különleges 
konklúzió vagy tehetségkutató fürkészés nélkül csak szeretetteljes bátorítás, mértékletes dicséret és 
az anyagok-eszközök minél nagyobb választéka szükséges ahhoz, hogy a 2-6 éves gyerek otthoni 
és óvodai feltételek között szabadon reagálhasson (saját alakuló eszköztárának birtokában) a 
vizualitás nyelvén az általa megélt élményekre. Tehetséget – a zenei adottságokat kivéve – 10 éves 
korig ne keressünk, mert e szakaszban a gyermeki elme, értelmi és érzelmi működéseinek termékét 
csodálhatjuk. 

A bevésés a korai korszakban igen tiszta és életre szóló. A vizuális élmények közös megélése és 
megbeszélése csak erősítheti a látványt kereső és feldolgozó folyamatokat, amelyben a szülő, 
testvér, családtagok partnersége erősíthetik a gyermekben a látványra látvánnyal történő válaszadás 
motivációjának csíráit. A közös tevékenységek örömét másodszor is átélni kívánja a gyermek, és 
ezért ösztönös vágyakozással képet alkot, belekóstolva az önfeledt rajzolásba, amelynek sikerességét 
maga a kiváltó élmény biztosítja. Munka közben nincs kudarctól való félelme és szorongása. E 
munkafolyamat játékosan egyszerű és komoly is egyben; eredménye újabb élményt szül, ami elvezet 
a munkavégzés különleges ideális állapotához, amit FLOW3-nak nevezünk. 

Hangsúlyozhatjuk, hogy a bevésés nem csak értelmi, hanem érzelmi síkon is történik. A pozitív 
érzelmekkel kísért vizuális tevékenység kellemes állapota utáni vágy fokozatos állandósulását 
eredményezheti, ami rendező, egyensúlyozó tényezőként működik a családban végzett munka, 
a társasági élet, és az alkotási szándékkal történő félrevonulás folyamataiban.  A kreatív 
tevékenységekre egyre komplexebben és erősebben motivált gyermek megtanul szelektálni 
működési területei között, s automatikusan kizárja, vagy csökkenti társasági életéből az általa 
fölöslegesnek ítélt pótcselekvéseket, menekülésre használt akciókat, és serdülőkorban nem tér le 
tehetsége kibontakoztatásának önfejlesztő útjáról. 

Rajzfilmek, illusztrált mesekönyvek:

A tv-csatornák és a kereskedelemben forgalmazott DVD-k kínálata a szubkulturális szint és a magas 
művészi színvonal skáláján ad lehetőséget arra, hogy a gyermek és a szülő együtt választhassa ki, 
mi az, amit ezekből nézni kíván. A család vizuális műveltsége e döntésben jelentős szerepet játszik. 

3  Folyam, áramlás, sikeres kreatív tevékenység ideális feltétele, állapota.



Tanácsos lenne a tiltások helyett párhuzamosan, összehasonlító céllal, nézni a silány, sematikus 
és a színben, grafikai képletekben és tartalomban gazdag rajzfilmeket. Nem árt véleményt, 
kommentárt fűzni a látottakhoz. Bármilyen furcsának tűnik, de ezt legkésőbb már 3 éves kortól 
már gyakorolni kellene. Ugyanígy a meseillusztrációk esetében is előnyben részesítve az érzékletes, 
gazdag, formában - színben értékes műveket, a kevésbé színvonalas rajzokkal szemben, jelentősen 
befolyásolhatjuk a gyermek esztétikai érzékének megalapozását. Míg a rajzfilmek egyszerű, 
dekoratív, homogén színfolttal ellátott figuráinak a mozgókép élességének érdekében kimondottan 
jót tesz a sötét körvonal, addig nem biztos, hogy ezt sikerrel alkalmazzák a meseillusztráció 
állóképeinek megformálásánál.  A Walt Disney-rajzfilmek mintáját átvevő illusztrátorok kárt 
okoznak, amikor a megállított mozgókép szegényes látványát tálalják fel a gyermeknek, mint 
szellemi táplálékot, marketing módszerekkel kínálva a már jól ismert árut, amit „beetetéssel” csábító 
erejűvé tettek.

A jó illusztráció nem követi szolgai módon a cselekményt. Míg az iskoláskor illusztrált könyvei 
között a természettudományos témájúaknak pontos, hű képet kell adniuk a valóságról, addig 
az ábrázoló szövegkövető kisgyerekkori meseillusztrációktól fokozatosan el kell jutni a kifejező, 
asszociációkat ébresztő, továbbgondolható, színes grafikáig. Ellenkező esetben a művészileg 
igénytelen rajzok alapján a gyermek kénytelen a szereplőket a „szájbarágós” képek alapján látni, 
így fantáziáját gúzsba kötve kevésbé képes a hőst, helyszínt, stb. képzeletében újraalkotni. Ez a 
többlet, a másodátélés ingere – amire már utaltunk – évezredes tulajdonsága az embernek. Jelen 
esetben a képre, látványra képi formában történő válaszadás.  Ezt az eredendő emberi intellektuális 
szükségletet és funkciót kell ébren tartva fejleszteni a kisgyermeknél, hogy későbbi tudatos 
önfejlesztő tevékenységének vezérlő belső késztetésévé váljon. Anatole France szerint minden 
könyvnek annyi különböző példája van, ahány olvasója.

Sokoldalúság és egyoldalúság:

Furcsán hangzik ez, de a feladatmegoldó kreatív folyamathoz hozzá tartozik a komplex tudatállapot, 
ami a differenciált és az integrált szellemi működések dinamikájának lényeges feltétele. A 
gyermek világlátásának alakulásának során összes ismeretei és gyakorlati tapasztalatai jegyében 
szükségszerűen eljut addig a stádiumig, amikor minden szellemi (kognitív, affektív) és operatív 
energiát egyetlen terület művelésére képes összpontosítani, úgy hogy ki tudja zárni más területeken 
folytatott ugyancsak kreatív szinten folytatott tevékenységét a számára legfontosabb cél érdekében. 
Legtöbb esetben a tehetséggé fejleszthető komplex képességek polivalens értékűek. 

Az ideális alkotó állapot:

Szükségesnek tartjuk, hogy egy kicsit visszatérjünk itt a flow-jelenségre. A komplex tudatállapot 
egyéb jellemzők mellett fontos szerepet játszik e folyamatban, amit Csikszentmihályi Mihály 
sikeresen tanulmányozott munkacsoportjával együtt. A flow jellemzői továbbá: az örömteliség, a 



fejlődést elősegítő hatás tudata, a belső és külső tényezők együtthatása, a belemerülés, és a tehetség 
kibontakozása iránti elkötelezettség. A flow-állapot feltételező tényezője ideális helyzetben: a magas 
szintű képesség és a magas szintű feladat találkozása. Megjegyzés: a kisgyermekkor és kisiskoláskor 
alkotó munkafolyamatai során bevésődött érzelmi és értelmi nyomok nélkül később a serdülő 
szakaszban már nehezebben teljesülhetnek a flow feltételei. 

A komplex motiváció:

Minden fenti gondolatsor arra a következtetésre juttat, hogy a motivációk gyerekkorban kialakuló 
gyökereinek vizsgálata során négy alapvető szempont körvonalazódhat: 

1. A spontán tevékenységet kísérő sikerélmény bevésett emléke.

2. A sikeres feladatmegoldással járó örömérzet.

3. Az alkotó tevékenységre történő pozitív, külső visszajelzés.

4. Végül a vágy, hogy a sikerélményt ismételten, egyre magasabb szinten átélje, és ezáltal erőt 
merítsen a további önfejlesztéshez.

Záró gondolatok:

A fentiek többé-kevésbé logikus láncolata induktív és deduktív módszerekkel szerzett tapasztalatok 
csonka summája. Az alkotó személyiség fejlődésében - az itt leírtakon túl - kivételekre is van 
példa. Szükségszerű tehát említeni, hogy a családban igen kedvezőtlen szellemi, anyagi és érzelmi 
feltételek közt nevelkedő gyermek is megtalálhatja kitörési területeit pozitív devianciaként és 
kibontakoztathatja tehetségét. Ehhez elengedhetetlenek a családon kívüli hatások, amik a rejtett 
genetikai készségeket felszínre tudják hozni és optimális körülmények között továbbfejleszteni.

E szerencsés találkozások alapvető feltétele a tanítvány és a mester jó együttműködése. A művészetre 
nevelésben, mint minden más területen is, a tehetséggondozásban a családi környezet vizuális 
kultúrát megalapozó hatása és a módszeres oktatás összegzett következményei világítják be a 
gyermek előtt álló akadályokkal teli utat, amelyen tehetségének tudatában, kudarctűrő képességeire 
támaszkodva biztonsággal haladhat.
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ANALIZA ZASTUPLJENOSTI AKREDITOVANIH 
PROGRAMA VEZANIH  ZA RAD SA TALENTOVANOM 

DECOM
Sažetak

 U ovom radu analiziramo zastupljenost programa stručnog usavršavanja koji se tiču rada 
sa talentovanom decom, kako u redovnoj nastavi tako i u dodatnoj nastavi. Analiza je vršena na 
osnovu ponude u zvaničnom katalogu akreditovanih programa, za poslednje tri godine. Dobijeni 
rezultati, obrada i tumačenja prezentovani su u nastavku rada. Na osnovu sprovedene analize došli 
smo do određenih zaključaka koji su prezentovani u poslednjem delu rada.
 
 Ključne reči: talentovana deca, podsticaj, akreditovani programi, analiza

AN ANALYSIS OF ACCREDITED PROGRAMS RELATED 
TO THE TEACHING OF GIFTED CHILDREN

Abstact

 In this study we performed an analysis of professional training programs related to the work 
with gifted children both in regular classrooms and in extra classes. The analysis was based on the 
official catalogue of accredited programs for the last three years. The results obtained, processing 
and interpretation are presented in the paper. Basing on the performed analysis we have come to 
certain conclusions that are presented in the last part of the paper. 

 Keywords: gifted children, teaching, accredited programs, analysis 



1. UVOD

Fenomenom talentovanosti i darovitosti se istraživači u svetu bave više decenija unazad,  pokušavajući 
najpre da odgovore na pitanje, šta sve otežava ispoljavanje tih osobina. Zatim je fokus pomeren na 
mogućnosti vežbanja i izgrađivanja talenta i kreativnosti, dok se u novije vreme dalje specifikuju 
karakteristike koje čine talentovanost i darovitost, kao i  i uslove za njihov razvoj (videti [1,2]).

Podrška darovitoj deci može se smestiti u kontinuum, od istočnjačkog shvatanja da su sva deca 
darovita, do zapadnog uverenja koje u praksi kaže da samo neka deca imaju daroviti potencijal. Od 
stvaranja uslova za razvoj ličnog talenta svakog pojedinca do mera i instrumenata za identifikaciju 
darovitosti i stvaranja posebnih programa. 

Podaci koje možemo pronaći u nacionalnim izveštajima ukazuju na to da su zemlje Istočne Evrope 
ranije počele da se bave pružanjem podrške darovitim učenicima, dok zemlje Zapada u novije vreme 
ispoljavaju svoj interes i spremnost na dodatno angažovanje. Izuzetak su zemlje Severne Evrope, gde 
preovladava uverenje da darovita deca ne mogu imati nikakve privilegije ali ni obaveze zato što su 
darovita, jer je zadatak škole da maksimalno pomogne razvoj svakog deteta (videti [1]).
Školski sistem je ”država u malom” sa svim prirodnim resursima koje poseduje. Od sistema zavisi 
kako će resurse koje poseduje usmeravati, graditi i koristiti. Najveći resurs države i škole jesu učenici. 
Među učenicima ima onih koji nas na času iznenade svojim zapažanjem odgovorom, ponašanjem 
i to sve dok se ne zapitamo koje ovo dete? Nekada ovo pitanje nastavnik uopšte ne postavi sebi, 
ne prepozna potencijal koji učenik ima i on se tako ”provuče” sa svim ostalim prosečnim, Ili čak 
nastavnik nastoji da ga svojim načinom rada uproseči. A istina je i to da se nastavnici bave više onim 
učenicima koji imaju probleme u učenju. Stoga bi trebalo dodatno usavršavati učitelje i nastavnike, 
kako da prepoznaju, odneguju i dodatno stimulišu darovitog učenika. To se može efikasno postići 
kroz sistem obaveznog stručnog usavršavanja.

Ipak, ne zavisi sve od nastavnika. Nije samo njegovo da prepozna potencijal, neguje, odneguje i pošalje 
dalje. Odgovornost za sve učenike koji su svojim talentom prošli pored nas, mora da podeli i država 
uređivanjem sistema u oblasti  rada sa darovitom mi talentovanom decom, a nije zanemarljiva ni 
uloga roditelja (videti [3]).  

2. DAROVITI I TALENTOVANI – POJAM, KARAKTERISTIKE I MESTO U OBRAZOVNOM 
SISTEMU

Pojmovi „darovit“ i „talentovan“ su dva termina koja se upotrebljavaju najčešće za označavanje onoga 
što je posebno, izuzetno. Tako se u [4] daroviti i talentovani učenici definišu i razlikuju na sledeći način: 
„daroviti su učenici koji pokazuju potencijal za izuzetnu uspešnost u mnogim različitim područjima 
rada. Talentovani učenici su oni koji pokazuju potencijal za izuzetnu uspešnost u jednom području 



rada.” Savremene definicije darovitost opisuju kao sklop osobina pomoću kojih pojedinac može trajno 
da postiže natprosečan uspeh u jednoj ili više delatnosti (videti [5]). Ova sposobnost je uslovljena 
visokom razvijenošću pojedinih mentalnih osobina i njihovom kompozicijom, te unutrašnjim i 
spoljašnjim stimulacijama.

Evidentna je potreba savremenog društva za visokim postignućima u nauci, sportu i drugim oblastima 
ljudske delatnosti ali ona mora da se usaglasi sa potrebom uspešnog pojedinca za osećanjem dobrobiti, 
sreće i zadovoljstva sopstvenim životom i svojim mentalnim i fizičkim zdravljem (videti [1]).

Prvi pristup u radu sa darovitima tvrdi da darovitost najpre treba identifikovati. Za identifikaciju se 
najčešće koriste rezultate sa testiranja intelektualnih sposobnosti, stvaralačkih sposobnosti, testova 
ličnosti ali i rezultati sistematskog praćenja i posmatranja (videti [6,7]).  

Drugi pristup u radu sa darovitim se zalaže za razvoj darovitosti sve dece, sa argumentacijom da 
škola mora da brine o svoj deci. Teško je ograničiti darovitost na mali procenat učenika iz praktičnih 
i moralnih razloga. Mere i instrumenti za identifikaciju darovitosti nisu dovoljno precizni. Darovitost 
je sada razvojni pojam čije ispoljavanje može biti podstaknuto ili usporeno. Nastavne strategije 
obrazovanja za darovite dobre su za sve učenike (videti [1]).

U većini evropskih država i sredinama gde se postavlja pitanje specifičnih obrazovnih potreba 
darovitih učenika, pored mogućnosti školovanja u mešovitim odeljenjima obične škole, pojavljuju 
se i posebni oblici vaspitno-obrazovnog rada sa darovitim učenicima. Radi se o tri vrste tretmana 
darovitih učenika: potpuno izdvajanje u specijalizovana odeljenja ili škole (segregacija); razni oblici 
ekstra aktivnosti koje se dodaju na redovnu nastavu i programe (obogaćivanje) i više varijanti 
ubrzavanja i skraćivanja školovanja (akceleracija). Na osnovu svih ispitivanja, sasvim je izvesno da 
svaki od ovih oblika rada sa darovitim učenicima ima svoje prednosti, ali i nedostatke (videti [1,8]).

Nastavna praksa pokazuje da se rad sa darovitima – talentima u školi odvija, u najvećem broju 
slučajeva, na časovima dodatne nastave i u pojedinim sekcijama. Rad sa darovitim učenicima na 
času prepušten je nastavniku i njegovoj domišljatosti. Takav rad zahteva drugačiji pristup nastavi i 
radu sa takvim učenicima ipak najbolje efekte bi imala nastava koja je u svim etapama: pripremanje, 
planiranje, realizacija i evaluacija poštuje specifičnosti učenika sa kojima se radi (videti [1]).

3. PODRŠKA NASTAVNIKU ZA RAD SA DAROVITOM – TALENTOVANOM DECOM

Što se tiče obrazovnih mogućnosti za razvoj darovitih, one se definitivno vide u redovnoj nastavi koja 
je namenjena svoj deci. Za razvoj talenata prave se posebni programi, pristupi, strategije. Donekle, se 
i taj rad može realizovati kroz rednovnu nastavu i vannastavne aktivnosti a onda kroz posebne oblike 
rada. Zbog svega toga  je neophodno stalno stručno usavršavanje nastavnika.



Inicijalno obrazovanje ne može da obezbedi nastavnicima sva potrebna znanja i umeća, koja će 
im biti potrebna da se nose sa različitim aspektima buduće profesije. Veštine i znanja potrebne 
nastavniku za izazove prepoznavanja i „brušenja dijamanta“ među učenicima, može dobiti samo 
vlastitim opredeljenjem za celoživotno učenje. „Opremanje” i jačanje nastavnika za rad sa darovitim – 
talentovanim učenicima, moguće je kroz više oblika stručnog usavršavanja: pohađanjem akreditovanih 
seminara iz Kataloga, razmenom iskustva u radu stručnih aktiva, praćenjem litetrature, prisustvo 
predavanjima gde se govori i diskustuje o darovitim učenicima. Jedan od najprisupačnijih oblika 
takvog učenja jeste i pohađanje akreditovanih seminara.

U nastavku ovom rada smo analizirali Katalog akreditovanih programa usavršavanja zaposlenih u 
obrazovanju u Srbiji, zvaničnu ponudu države iz koga nastavnici biraju programe za svoje usavršavanje. 
Katalog tako predstavlja operacionalizaciju obrazovne politike u domenu unapređivanja kvaliteta 
rada nastavnika.

4. REZULTATI

U Katalogu svake godine mogu da se pronadju i programi namenjeni radu sa darovitim - talentovanim 
učenicima, Ponajviše ih ima u oblasti „Obrazovanje dece sa posebnim potrebama“, zatim u oblasti 
„Vaspitni rad“, ali se rad sa talentima pominje i u ostalim, tzv. „predmetnim” oblastima.

U Katalogu za školsku 2007-08 godinu (videti [9]), od ukupno 360 akreditovanih programa, broj 
programa namenjenih radu sa darovitima je samo 9, što predstavlja 2.5%. Čak i ako darovitu decu 
shvatimo kao decu sa, na neki način, posebnim potrebama, i dodamo da je u istom katalogu bilo 15 
programa (oko 4.1%) za decu sa posebnim potrebama, ukupan procenat ovih programa ne govori da 
je obrazovni sistem previše zainteresovan za pomoć nastavnicima u radu sa darovitima. Medjusobni 
odnos broja ovih programa je prikazan na Slici 1, a spisak programa namenjenih radu sa darovitim i 
talentovanim djacima je u Tabeli 1.



Slika 1. Katalog 2007-08 ukupan broj programa 360, broj programa za posebne potrebe 15,
broj programa za darovite 9 ( 4 obavezna, 5 izbornih)

Tabela 1: Spisak akred. programa namenjenih radu sa darovitim i talentovanim djacima
r

br.

k.br.

kateg.
Naziv programa (Katalog 2007-08)

1 017-O Stručno metodičko usavršavanje nastavnika za realizaciju dodatne nastave 
matematike od 1 do 4 razreda osnovne škole

2 018-O Stručno metodičko usavršavanje nastavnika za realizaciju dodatne nastave 
matematike od 5 do 8 razreda osnovne škole

3 029-I Zimska matematička škola za nastavnike – mentore za rad sa darovitim učenicima
4 030-I Letnja matematička škola za nastavnike – mentore za rad sa darovitim učenicima 

u osnovnim i srednjim školama
5 031-I Obuka nastavnika za dodatni rad iz matematike u srednjim školama
6 032-I Obuka nastavnika za dodatni rad u osnovnoj školi - osnovni nivo A
7 033-I Obuka nastavnika za dodatni rad u osnovnoj školi - viši nivo B
8 037-O Stručno metodičko usavršavanje nastavnika za realizaciju dodatne nastave 

matematike u srednjoj školi
9 346-O Edukacija sadašnjih i budućih vaspitača i učitelja za identifikaciju i rad sa darov-

itom decom
Primetno je da se darovitom decom ponajviše bave mateamtičari, obzirom da je 8 od 9 ponudjenih 
akreditovanih programa bilo namenjeno nastavnicima i nastavi matematike.



U Katalogu za školsku 2008-09 godinu (videti [10]), od ukupno 571 akreditovanog programa, broj 
programa namenjenih radu sa darovitima je samo 8, što sada predstavlja tek oko 1.4%. Ako pak 
darovitu decu shvatimo kao decu sa, na neki način, posebnim potrebama, i dodamo da je u istom 
katalogu bilo 23 programa (oko 4%) za decu sa posebnim potrebama, ukupan procenat ovih programa 
nam i dalje ne govori da je obrazovni sistem previše zainteresovan za ovaj aspekt. Medjusobni odnos 
broja ovih programa je prikazan na Slici 2, a spisak programa namenjenih radu sa darovitim i 
talentovanim djacima je u Tabeli 2.

Slika 2: Katalog 2008-09, ukupan broj programa 571, broj programa za posebne potrebe 23, 
broj programa za darovite 8 (1 obavezan, 7 izbornih)

Tabela 2: Spisak akred. programa namenjenih radu sa darovitim i talentovanim djacima
r

br.

k.br.

kateg.
Naziv programa (Katalog 2008-09)

1. 025-I Stručno metodičko usavršavanje nastavnika za realizaciju dodatne nastave 
matematike u srednjoj školi

2. 027-I Stručno metodičko usavršavanje nastavnika za realizaciju dodatne nastave 
matematike u mlađim razredima osnovne škole

3. 028-I Stručno metodičko usavršavanje nastavnika za realizaciju dodatne nastave 
matematike u starijim  razredima osnovne škole

4. 041-I Obuka nastavnika za dodatni rad iz matematike u OŠ osnovni nivo
5. 042-I Obuka nastavnika za dodatni rad iz matematike viši nivo
6. 043-I Obuka nastavnika za dodatni rad iz matematike u srednjim školama



7. 044-O Letnja( zimska) matematička škola za nastavnike mentore za rad sa darovitim 
učenicima u osnovnoj i srednjoj školi

8. 556-I Edukacija sadašnjih i budućih vaspitača i učitelja za identifikaciju i rad sa darov-
itom decom

Sudeći po strukturi ovih programa i ciljnoj grupi, „perjanice“ su ponovo matematičari: 7 od 8 
ponudjenih akreditovanih programa bilo namenjeno nastavnicima i nastavi matematike.

U Katalogu za školsku 2009-10 godinu (videti [11]), od ukupno 840 akreditovanih programa, broj 
programa namenjenih radu sa darovitima je 12, ali to predstavlja samo 1.45%. Ako bi se daroviti 
shvatili kao deca sa posebnim potrebama, za koju je u ovom Katalogu bilo 46 programa (oko 5.5%), sve 
zo nas ne ostavlja nimalo ravnodusnim, u smislu brige našeg sistema za rad nastavnika sa darovitima. 
Medjusobni odnos broja programa je prikazan na Slici 3, a spisak programa namenjenih radu sa 
darovitim i talentovanim djacima je u Tabeli 3.

Slika 3: Katalog 2009-10 ukupan broj programa 840, broj programa za posebne potrebe 46, 
broj programa za darovite 12 ( 3 obavezna, 9 izbornih)



Tabela 3: Spisak akred. programa namenjenih radu sa darovitim i talentovanim djacima
r

br.

k.br.

kateg.
Naziv programa Katalog 2009-10

1. 061-I Rad sa talentovanim učenicima u redovnoj i  dodatnoj nastavi
2. 066-I Letnja ( zimska) matematička škola za nastavnike mentore za rad sa darovitim 

učenicima u osnovnoj i srednjoj školi
3. 241-O Eksperimentalni rad sa nadarenim učenicima
4. 248-O Eksperimenti iz fizike za talentovane i prosečne učenike
5. 448-O Identifikacija i rad sa darovitim učenicima u nastavi likovne kulture
6. 510-I Prilagođavanje metodike rada darovitim učesnicima violine, viole i violončela
7. 625-I Stvaranje uslova za razvoj darovitih učenika
8. 799-I Mentorski rad sa darovitom decom u online okruženju
9. 801 I Edukacija za identifikaciju irad sa darovitom decom
10. 804-I Kako otkriti i pokrenuti darovite
11. 815-I Saradnja nastavnika i roditelja kao podrška darovitim učenicima
12. 821-I Identifikacija i rad sa darovitim učenicima osnovnih i srednjih škola

Na osnovu rasporeda ovih programa kroz oblasti u Katalogu, sada vidimo da darovitom decom, 
pored matematičara, polako „počinju da se bave“ i fizičari, likovnjaci, a i ičiteljli i vaspitači.

Konačno, u aktuelnom Katalogu za 2010-11 (videti [12]), od ukupno 826 akreditovanih programa, 
broj programa namenjenih radu sa darovitima je samo 10, što je jedva oko 1.2%. Nasuprot ovom 
broju i procentu, koji je manje–više fiksan i nepromenljiv, broj programi za jačanje kompetencija 
nastavnika za rad sa decom sa posebnim potrebama, prilično raste i dostiže broj od 53 (oko 6.5%). 
Medjusobni odnos broja programa je prikazan na Slici 3, a spisak programa namenjenih radu sa 
darovitim i talentovanim djacima je u Tabeli 3.

Da li je ovo napredak? Da li ovo pokazuje tendenciju povećane brige za nadarenu decu? Autorima se 
ne čini da je tako.



Slika 4: Katalog  2010-11 ukupan broj programa 826, broj programa za posebne potrebe 53, 
broj programa za darovite 10 (6 obavezna, 4 izborna)

Tabela 4: Spisak akred. programa namenjenih radu sa darovitim i talentovanim djacima
r

br.

k.br.

kateg.
Naziv programa Katalog  2010-11

1. 047-O Letnja( zimska) matematička škola za nastavnike mentore za rad sa darovitim 
učenicima u osnovnoj i srednjoj školi

2. 053-O Obuka nastavnika za dodatni rad iz matematike u osn. školi - osnovni nivo A
3. 054-O Obuka nastavnika za dodatni rad iz matematike u osn. školi - viši nivo B
4. 055-O Obuka nastavnika za dodatni rad iz matematike u srednjim školama
5. 059-O Rad sa talentovanim učenicima u redovnoj i dodatnoj nastavi
6. 060-I Razvijanje motivacije za dodatno učenje matematike u 1 i 2 razredu OŠ
7. 200-I Eksperimentalni rad sa nadarenim učenicima
8. 722-O Edukacija za identifikaciju i rad sa darovitom decom
9. 724-I Identifikacija i rad sa darovitom decom
10. 737-I Kako otkriti i pokrenuti darovite

Do posebno interesantnih zaključaka se analizirajući brojčanu zastupljenost i strukturu programa 
koji se bave obrazovanjem dece sa posebnim potrebama. Ukupan broj programa u ovoj oblasti u 
Katalogu se znatno povećavao, iz godine u godinu. U Katalogu 2010-11 u oblasti „Posebne potrebe“ 
ima ih čak 53. Međutim, od tog broja, programi koji se bave smetnjama u razvoju i poremećajima 
dece su najbrojniji – ima ih skoro 40. Nasuprot njima, u toj istoj grupi programa nalazi se i desetak 
programi za rad sa darovitom decom, što znači da je procenat programa namenjen radu sa darovitom 



decom iapk veći od prvobitno konstantovanog (1.2%) 
Povrh svega, tome moramo da dodamo da se u oblasti Vaspitni rad nalazi i veliki broj programa (čak 
18) koji podstiču učenje, stvaraju pozitivnu atmosferu za učenje, prorađuju stilove učenja, višestruku 
inteligenciju i motivisanost za učenje i tako na neposredan način podstiču rad nastavnika sa darovitom 
decom.

5. ZAKLJUČAK

U savremenim društvima problem darovitih se postavlja kao uslov razvoja, jer je eksploatacija 
materijalnih izvora moguća valjanim korišćenjem ljudskih izvora. “Stoga je identifikacija, razvoj i 
status darovitih osnovni kriterijum ocene razvijenosti društva“ (videti [13]). Pronalaženje, podsticanje 
i negovanje talenata i kreativnosti dece i mladih predstavlja izazov savremenom svetu od koga će 
zavisiti njegov budući razvoj (videti [14,15,16]).

Ukoliko programe iz Kataloga posmatramo isključivo u svetlu usavršavanja nastavnika za određene 
uske segmente rada, a u ovom slučaju vezano za podsticanje razvoja talenata, onda je takvih programa 
veoma malo. Njihov procenat zastupljenosti, kao i njihov status, ne zadovoljavaju nas i pokazuju kako 
ceo naš obrazovni sistem ne brine previše o radu sa talentovanima.

Ipak, s druge strane, ukoliko shvatimo ulogu nastavnika, koji kroz redovnu nastavu treba da obezbedi 
postignuća svih, a pre svega, obrazovna postignuća darovitih onda se repertoar seminara bitno 
proširuje. Imamo metodičke seminare i seminare posvećene izgradnji optimalnih uslova za učenje. 
Zatim, ako tome dodamo i komunikacijske i seminare koji stavljaju akcenat na razne probleme u 
učenju i ponašanju kod dece – onda je to sasvim zadovoljavajuća ponuda za usavršavanje nastavnika. 
Što se tiče promene stavova nastavnika i usvajanja nove paradigme učenja tu takođe postoji ceo korpus 
seminara koje možemo naći u okviru priče o inkluziji i oni možda najopštije mogu da senzibilišu 
nastavnike za rad sa darovitom decom.

Ponuda seminara je, dakle, prilično raznovrsna i na različite načine može zadovoljiti profesionalne 
potrebe nastavnika za rad sa svom pa i darovitom decom. Ostaje da svaki nastavnik za sebe, stalno 
u procesu samovrednovanja, procenjuje svoje kompetencije  osavremenjuje ih i  unapređuje. Takođe, 
veoma je važno da se usvojena znanja na akreditovanim seminarima u najvećoj mogućoj meri 
primenjuju u nastavi, u svakodnevnom radu, što je još jedan dodatni problem, ali koji bi mogao da 
bude tema nekog sledećeg rada autorskog tima.
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A ZENEI NEVELÉS HATÁSA A KÉPESSÉGEK ÉS 
KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSÉRE AZ ÁLTALÁSNOS ISKOLA 

ALSÓ TAGOZATAIBAN
Összefoglaló

 A gyermek személyiségének alapját az adottságok képezik. Az adottságokra épülnek az 
alapképességek, de minden esetben a „környezetből érkező hatásokon múlik, milyen gyorsan és 
milyen színvonalon alakulnak ki a megfelelő képességek”. (Pedagógiai kézikönyv, 1982, 102)

 A környezeti hatások egyike az iskolai oktató-nevelő munka, melynek részterülete a zenei 
nevelés. E szerint a zenei nevelésnek is döntő hatása lehet a tanulók különböző képességeinek 
fejlesztésében.

 Ahhoz, hogy a zenei nevelőmunka megfeleő fejlesztőhatással legyen a tanulók 
személyiségére, a pedagógusoknak pontosan ismerniük kell az adott korosztály, a mi esetünkben a 
7-11 évesek személyiségének a jellemzőit és azokat a törvényszerűségeket, amelyek befolyásolják a 
személyiségfejlesztést.

 A személyiség fejlesztését befolyásoló lényeges törvényszerűségek közé tartozik az egyes 
funkciók optimális mértékű gyakorlása, a tanulók aktivitásának irányítása, a közösségi hatás 
felfokozottsága, valamint a transzfer törvénye. 

 Az efféle komplexitásra törekvő munka a pedagógus maximális zenei és pedagógiai 
felkészültségét igényli, és természetesen megfelelő munkafeltételeket, segédeszközöket.

 
 Kulcsszavak: általános iskola, zenepedagógia, zenei nevelés, személyiség, értelmi képességek 
(figyelem, emlékezet, gondolkodás, képzelet, kreativitás), érzelmek, tehetség



THE INFLUENCE OF MUSIC EDUCATION ON THE 
DEVELOPMENT OF SKILLS AND CAPABILITIES 

OF PUPILS AT THE LOWER GRADES OF PRIMARY 
SCHOOL

Summary

 The capabilities of a child are a basis of his/her personality. The basic skills are based on a 
child’s capabilities, but in any case “it depends on environmental influences how fast and at what level 
will each capability develop” (Pedagógiai kézikönyv, 1982, 102). One of the environmental factors is 
the educational work done at school, a part of which is music education. According to this, music 
education could have a decisive influence on the development of a pupil’s capabilities.

 In order to make music education have adequate developing effect on a pupil’s personality, a 
teacher must know the personality characteristics of the given age group (in this case the 7 to 11-year-
olds) as well as the regularities which influence the development of a personality. Some of the most 
important regularities affecting personality development are the optimal practice of certain functions, 
managing pupils’ activity, increasing the community impact as well as the law of transfer.

 Such a  complex work requires the teacher’s maximum in musical and pedagogical preparedness 
and, of course, the adequate working conditions and teaching aids.

 Keywords: primary school, music pedagogy, music education, personality, cognitive abilities 
(attention, memory, thought, imagination, creativity), emotions, talent

  



Bevezetés

Ha elemezzük azt, amire az ember bizonyos meghatározott tevékenység során képes, akkor ismerjük 
meg egyéniségének azt az oldalát, amelyet általában képességeknek neveznek. Képességeken az 
ember valamely teljesítményre, tevékenységre való testi-lelki adottságát értjük. Minden különleges 
tevékenység különleges előfeltételeket igényel az egyén részéről. A képességeknek tehát azokat a lelki 
adottságokat kell magában egyesítenie, amelyeket az illető tevékenység jellege és az ebből származó 
követelmények határoznak meg. Számos kísérlet történt már az ember mindazon képességeinek 
meghatározására, amelyeket bizonyos tevékenységi területen elérhető teljesítmények előfeltételének 
kell tekintenünk. Pszichológiai rokonságuk alapján több csoportba szokták sorolni őket. 
Megkülönböztetjük az analizáló szervek különféle teljesítőképességeit (az „érzékelési rátermettség” 
fajtáit), az egyes motorikus képességeket (testi erő, testi ügyesség, koordinálókészség, kézi erő és 
ügyesség stb.), emlékezőtehetséget (megjegyzési és magatartási képesség, reprodukálókészség, 
valamint az emlékezet különleges fajtái, mint amilyen a vizuális, akusztikai, emocionális emlékezet) 
és a különböző szellemi képességeket (fantázia, a gondolkodáskészség különféle formái). 

A zenei nevelés hatása a képességek és készségek fejlesztésére az általásnos iskola alsó 
tagozataiban

Az ember születésekor meghatározott anatómiai-fiziológiai sajátosságokkal, hajlamokkal rendelkezik. 
Ha a zenei képességek fejlesztése a célunk, akkor közelebbről is meg kell határoznunk, hogy mik azok, 
mitől függ a fejlődésük. A zenei hajlam előfeltétele a zene képességek és a zenei tehetség fejlődésének. 
Aki zenei hajlammal jön a világra, annál a halló és hangadó apparátus és a megfelelő centrális 
gócok alkatuknál fogva többé-kevésbé kifogástalan működésre alkalmasak. A zenei képesség zenei 
tevékenységre teszi alkalmassá az embert, aktív zenélésre, zenehallgatásra, zeneszerzésre. A zene 
formai-tartalmi megfogalmazásában szellemi képességeinkre támaszkodhatunk, az emlékezetünkre, 
fantáziánkra és a gondolkodásra. A zenehallgatást az érzékelőképesség, a zenei emlékezőképesség 
és a belső hallás teszi értelmessé. Az aktív zenélés elsősorban a motorikus és emlékező-reprodukáló 
képességeken alapul. A zeneszerzés túlnyomórészt a belső hallás és a képzelőerő fejlettségét igényli. 
A zenei képességek a zene ritmikai és dallami felvételére, megszólaltatására, emlékezetben tartására 
és a velük folytatott gondolati tevékenységre irányulnak. Két fő csoportra oszthatók: ritmikai és 
hallási képességekre, más szóval ritmusérzékre és zenei hallásra. A zenei tehetség a különböző zenei 
képességek összességét jelenti. Különböző típusai vannak, pl. előadói tehetség vagy alkotótehetség. 

A zenei tehetség kifejlesztése a különböző zenei képességek együttes fejlesztése sok gyakorlással, 
kitartó, fáradtságos munkával jár. A zenei készségek kialakítása zenei képességeink meghatározott 
irányú fejlesztését jelenti. A készségek az ismeretek gyakorlása során alakulnak ki. 



Az előírt tanterv és program, valamint a zenei nevelésre vonatkozó módszertani utasítás az általános 
iskola minden osztálya számára meghatározza a fejlesztésre javasolt készségeket. A tanítót az elsőtől 
negyedik osztályos tanulók zenei készségeinek és ezek által a zenei képességek fejlesztési lehetősége 
érdekli elsősorban. A képesség még nem tehetség. A tehetségnél a képességek az általánosnál gyorsabb 
és magasabb fokú fejlődése a jellemző. A zenei készségek, a zenei képességek iskolai fejlesztése során 
a zenei érzékletek iránti érzékenység és a zenei képzetek kialakításán kell elsősorban munkálkodni.

A képzeletet és az érdeklődést a művészeti nevelés nem nélkülözheti.

A megfigyelőképesség az emlékezet fejlesztése, a többirányú figyelem, a formaemlékezet fejlesztése 
is ide sorolható. E képességeket a zene anyagával kell minél magasabb szintre fejleszteni. A zenei 
készségek a különböző zenei tevékenységek során alakulnak ki. Ezeknél három nagy csoportot 
különböztetünk meg.

	A zenei befogadó, előadó és alkotó tevékenységet.

A zenei befogadást a másik kettő alapjának kell tekinteni, mert a zene befogadását mindkettő feltételezi. 
A befogadás és az előadás kész zeneművekkel foglalkozik, az alkotás ezek ismeretében valósulhat meg. 
Az általános iskola alsó tagozataiban a zenei befogadást a daltanítás különböző módjai és a zeneművek 
meghallgatásával történő megismerésük képviseli. Az előadói készséget a dalok és kórusművek 
szép és kifejező éneklése útján fejlesztjük. Hangszeres előadást is végzünk az alsó tagozatokon is. 
Az alkotókészségnek improvizáló tevékenység keretében biztosítunk fejlődési lehetőséget. Gyakorlás 
folyamán jártasságra teszünk szert, készségek alakulnaki ki, ami az alkalmazásra érett tevékenységi 
állapotnak felel meg. Az iskolai zeneművészeti nevelés különböző formáival bizonyos zenei készségeket 
fejlesztünk ki a gyermek személyisége fejlődésének érdekében. 

Ezeket a munkaformákat a zeneművészeti órákon, órán kívüli tevékenységek alkalmával és a zenei 
szabad aktivitások keretében valósítjuk meg. Órákon végzett munkaformák

Ezek a következők:

•	 Zenehallgatás,

•	 Hallás után való éneklés,

•	 Gyermekhangszereken való játszás,

•	 Zenei írás-olvasás alapjainak elsajátítása,

•	 Énekes játékok vagy zenekísérettel végzett játékok és ritmusgyakorlatok,

•	 Zenei alkotótevékenység, gyermekalkotások.



Órán kívüli munkaformák

•	 Énekkari munka,

•	 Gyermekzenekari munka,

•	 Zenei szabad aktivitások (szakköri munkák).

Tehát a zeneművészet eme sajátosságaiból az iskolai zenei nevelés részére a következő fontos 
módszertani elveket vonhatjuk le:

1. A zenei nevelés órái legyenek a zenétől és daltól zengő tanítási egységek. Rövid 
magyarázatok, értekezések, a szerzők arcképei vagy rövid áttekintés a mű keletkezéséről 
– indokoltak és hasznosak.

2. A zeneművészet érzelmi jellegéből következik, hogy tanításunknak érzelmi aláfestést 
kell nyernie. A helyesen vezetett tanítási óra a tanuló számára élményt és felfrissülést 
kell, hogy jelentsen. 

3. Az új dal (dallam) előadója rendszerint a tanító és a dallam elsajátítása után maguk a 
tanulók. Ebből következik, hogy minden zeneórának aktív jellege van.

A zenélés minden formáját ápolnunk kell az oktató-nevelői munkánkban. Nagy gondot kell fordítani 
az énekkari, a zenekari és más énekes és hangszeres összeállítású együttesek munkaformáinak 
ápolására. Képessé kell tenni a tanulókat a zene átélésére és megértésére, a művészi értékű zeneművek 
esztétikai és a zenei előadások értékelésére.

A zene megértésének vagy zenei érzéknek nevezzük azt a képességet, amikor egy zenemű 
meghallgatásakor fel tudjuk fogni annak tartalmát, és követni tudjuk a zeneszerző gondolatmenetét. 
Ugyanez vonatkozik a nagyobb összefüggések felismerésének képességeire is, tehát pl. arra a képességre, 
hogy megértsük egy zenemű felépítését (alkotás, reprodukálás, vagy akár csak élvezés során).

A különleges zenei intelligencia a zenei összefüggések és törvényszerűségek közvetlen felismerésére 
való képességet jelenti, amit nem szabad úgy felfognunk, mint dallamvonalak pusztán értelmi, 
mintegy számtani alapon való felbontását. Ennek a specifikus zenei tartalommal kapcsolatban kell 
kibontakoznia.

Következtetés

A zenei képességek e rövid áttekintése után meg kell még jegyeznünk, hogy jónéhány ilyen képességnél 
nem csupán befogadásról és visszaadásról van szó, hanem alkotótevékenységről is. Emellett 
hangsúlyozni kívánjuk, hogy az egyes zenei képességek összessége korántsem azonos azzal, amit zenei 
tehetségnek nevezünk. Ezt illetően sokkal inkább az a sajátosan összehangolt együttműködés a döntő, 
amelyet a képességek egész sora fejt ki, s amelyeknek során az egyik vagy másik képesség uralkodó 



jellegének megfelelően a zenei tehetség különböző fajtái és fokozatai alakulnak ki.
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ANALIZA VEZA RAZLIČITIH UPOTREBA JEZIKA I 
POLOŽAJA UČENIKA U NASTAVI

Apstrakt
Jezik je sistem znakova, tj. svojevrstan kod vezan naročito za opšteljudsku sposobnost 

simboličke glasovne komunikacije, koji odražava formalnu strukturu i pravila funkcionisanja 
znakovnih sistema, dakle oblikovanje i prenošenje poruka putem organizovanih znakova. 
Istovremeno, jezik je i društvena pojava, vezana naročito za postojanje jezičkih zajednica, ljudskih 
grupa određenih jezikom kojim međusobno sobraćaju njihovi pripadnici. Kao što vidimo, jezik 
je složena društvena pojava i kao takav predmet je interesovanja mnogih nauka: psihologije, 
lingvistike, pedagogije, filozofije i dr. U ovom slučaju nas interesuje jezik sa strane njegove upotrebe 
u samom nastavnom procesu, kao i njegova veza sa različitim položajima učenika u različitim 
modelima nastave. 

Različiti modeli nastave, kao i različiti odnosi dece i odraslih tokom nastave, zatim i 
različiti nastavni kursevi iziskuju različite komunikacijske odnose i različite upotrebe jezika tokom 
nastavnog procesa. Tokom XX veka, razvojem pedagogije, strukturalizma i konstruktivizma javlja 
se sve veći broj studija i istraživanja koje za predmet imaju jezik, njegovu ulogu i upotrebu u nastavi 
i vaspitanju. Ovaj rad pokušaće da izloži različita mišljenja i rezultate nekih istraživanja u vezi sa 
ovom temom,  a istovremeno da da i kritički osvrt na zadatu temu, sve u cilju poboljšanja nastavnog 
procesa savremene nastavne prakse. 

Ključne reči: upotreba jezika, modeli nastave, položaj učenika, nastavna praksa, vaspitne 
vrednosti



CONNECTION ANALYSIS OF DIFFERENT USES OF 
LANGUAGE AND POSITION OF PUPILS DURING THE 

EDUCATIONAL PROCESS
Abstract

The language is a system of signs or a typical code especially connected with the general human 
capacity of symbolic vocal communication, which reflects formal structure and rules of functioning, 
thus, it is the shaping and transferring of messages by means of organized signs. Language is, at the 
same time, a social phenomenon, especially connected to the existence of linguistic communities, 
human groups determined by the language by which their members communicate mutually. As we 
can see, language is to be a complex social phenomenon, and as such it is the subject of interest of many 
sciences: psychology, linguistics, pedagogy, philosophy etc. In this context language is interesting to 
us regarding its use in the educational process itself, and its connection with different positions of 
pupils in different models of teaching as well. 

 Different models of teaching, and different relationships of pupils and adults during the 
educational process including different educational courses as well, require different communicative 
relationships and different uses of language during the education process. During the 20th century, 
when the development of pedagogy, structuralism and constructivism have been under way, plenty of  
studies and researches appeared dealing with language and its use in education. The aim of this paper 
is to show different opinions and results of some researches related to this topic, and at the same time, 
to give a critical review, and all with the aim to improve contemporary educational process. 

Keywords: use of language, models of teaching, position of pupils, educational practice, 
educational values



Različiti tipovi upotrebe jezika u školi

Škola je obrazovna institucija, ali to nije jedina njena uloga. To je mesto gde dete ulazi u prve 
društvene odnose sa vršnjacima i odraslima van porodice. „obrazovanje nije samo sticanje znanja, 
nego i složena socijalna delatnost koja ima različite i brojne komponente svojtvene svakoj drugoj 
ljudskoj aktivnosti.“1 U tom smislu jezik ima mnogobrojne i veoma složene funkcije u školi: socijalnu, 
komunikativnu, regulativnu, kognitivnu, itd. Prema mišljenju D. Plut u školskoj upotrebi su više 
jezika – jezik škole nije homogen. Jezikom škole, prema mišljenju ovog naučnika, možemo smatrati  
upotrebu različitih idioma koji se koriste u ovoj instituciji. Pa tako npr. imamo: jezik velikog odmora, 
u kome su sva lica ravnopravna; zatim, jezik nastavnika, koji odražava autoritet nastavnika kao neku 
vrstu regulatora i kontrolora nad ostalima; jezik udžbenika, za koji mnogi smatraju da predstavlja 
pravi, prototipski školski jezik;  jezik dečjih sastava, itd. U centru našeg interesovanja jeste jezik 
školskog časa. 

Osnovne karakteristike jezika časa 

Početkom školskog časa čitav nastavni proces počiva na upotrebi jezika. Osnovne funkcije 
jezika u tom smislu su: regulativna funkcija (organizovanje i realizacija časa), kognitivna funkcija 
(iskazivanje apstraktnih sadržaja, omogućava logički red u mišljenju) i ideološka funkcija (razlikovanje 
prihvatljivog od neprihvatljivog, pravilnog od nepravilnog itd). 

Prilikom prisustva različitim časovima bilo koje škole, lako je uočiti da se sama organizacija 
jezika razlikuje od predmeta do predmeta, čak i unutar jednog predmeta u zavisnosti od same postavke 
časa (predavanje novog gradiva, ispitivanje učenika, ...). Sam školski diskurs upotrebe jezika je prilično 
zatvoren. Deca prelaskom iz učionice u drugu učionicu prelaze i na drugu upotrebu jezika, tačnije 
upotrebljavaju jezik koji je karakterističan za taj prostor, odnosno predmet koji se u tom prostoru 
izučava. Pa čak i samim ulaskom u zgradu škole, deca u neku ruku prelaze na upotrebu jezika koji 
je dozvoljen i privilegovan za taj jezički prostor. Neki naučnici ovu pojavu nazivaju markiranjem 
dozvoljenog tematskog polja. Van zidova škole ostaju sva nenaučna, privatna, nespecifična i 
neproverljiva iskustva. Odgovarajuća upotreba jezika na časovima deo je intitucionalnog konteksta 
škole i legitimisanja učenika kao pripadnika iste. Ostale upotrebe sa kojima učenici imaju iskustava 
bivaju neutralisane – nastavnik finim pregovaranjem u detetovo iskustvo uvodi školske pojmove i 
podiže celu komunikaciju na nivo jezika koji smo definisali kao školski. Ideja ovog koncepta jezika je 
da se jezikom izražava nešto opšte, što je iznad iskustva.  Mnogi nastavnici govore o ličnom iskustvu 
učenika kao polaznoj tački nastave, ali u praksi se na takvo iskustvo retko nailazi. Pojedini časovi mogu 
početi pozivanjem nastavnika na neko učeničko iskustvo, ali se brzo prelazi na unapred planirani 
sadržaj predavanja, često i bez pravljenja neke posebne veze sa gradivom koje sledi. Govor nastavnika 
je pretežno usmeren na nastavno gradivo i proveru naučenosti gradiva. Dok su učenici retko u prilici 
1 Д. Плут, „Уџбеник као културно-потпорни сисем“, ЗУНС, Институт за психологију, 
Филозофски факултет, Београд, 2005, 205. 



da govore sa nastavnikom, oni najčešće odgovaraju na pitanja i druge naloge nastavnika. Odsustvo 
razgovora čini da se na času komunicira u okviru nekoliko ustaljenih govornih modela, što sam 
proces nastave čini neprirodnim i neprivlačnim. U ovome se može i tražiti uzrok neuspeha nastave 
kod pojedine dece. 

Na ovako organizovani red u školama učenik nailazi polaskom u školu, a pravila usvaja 
postepeno u čemu mu nastavnik pomaže, već navedenim pristupom pregovaranja i neutralisanjem 
vanškolskih iskustava. Prvobitno se usvaja pravilo da se govori kada se za to ima odobrenje, da se 
odgovara potpunom rečenicom i to očekivanim izborom reči. Prilikom praćenja nastave dolazi se i do 
saznanja de su česta prekidanja govora kako nastavnika, tako i dece, a čest je slučaj i da se na pitanja 
i instrukcije odgovara kolektivno. 

Jezik školskog časa je slojevite strukture. Osim što svaki nastavni predmet ima svoj stručni 
jezik, koji se koristi prilikom prisustva časovima datog predmeta, na časovima se koriste i standardno-
književna forma jezika, česta je poetska upotreba jezika, zatim, upotreba narodnog itd. Obzirom na 
to da se  učenici u komunikaciji na času koriste pojedinačnim rečenicama, i to često nepotpunim 
u svojevrsnom skraćenom obliku, što ne predstavlja upotrebu standardno-književne norme jezika, 
učenici bivaju lišeni prilika za ovladavanjem ovom normom jezika. Fragmentarno korišćenje jezika 
je učenicima neprirodno, s obzirom da se van učionice ne služe jezikom na taj način, pa je samim 
tim i teže samo učenje jezika.  Što se tiče programa za srpski jezik ovladavanje književnom normom 
predstavlja polazište za razvoj pismenosti kod učenika. 

U vezi sa upotrebom jezika, trebalo bi pomenuti i naznačiti neke karakteristične razlike 
upotrebe govornog i pisanog jezika, s obzirom na to da su i jedan i drugi vid upotrebe jezika prisutni 
i neohodni savremenoj pedagoškoj praksi i u toku časova međusobno se smenjuju. Pre svega postoje 
velike razlike u strukturi ova dva jezika. Govorni jezik je labavije strukture, slabije organizovan 
nego pisani, karakterišu ga digresije i upadice prilikom upotrebe, javlja se interpersonalno, praćen 
je suprasegmentnim elementima koji naglašavaju emocionalnost ili lični stav govornika (akcenti, 
logički akcenat, pauze u govoru itd.). Pisani u odnosu na govorni opisuje se kao formalniji, precizniji, 
strogo utvrđena pravila strukture su obavezujuća i zahteva punu informaciju. Pisani i govorni jezik, 
ne javljaju se istovremeno. Vigotski smatra da pisani govor kasni šest do osam godina za usmenim 
govorom deteta. Pisani jezik ne koristimo onako spontano kao usmeni, jer je izmešten iz konkretnog 
situacionog okruženja i premešten u lingvistički (mada će ovaj kontekst dete moći da koristi tek 
kada dobro ovlada pisanim jezikom). Pisani govor je planiran, mora mu prethoditi unutrašnji govor. 
Razlike ova dva tipa uporebe govora su mnogobrojne, ovde su navedene samo neke od njih. 

„ Forme jezika u upotrebi su, inače, mnogobrojne. Tako su npr. usmeno predavanje, diktiranje, 
formalna diskusija i sl., primeri upotrebe pisanog jezika u govoru, a lična pisma ili dijalog u romanu, 
primeri upotrebe govornog jezika u pisanju. Na individualnom planu, od kad dete počne da koristi 
pisani jezik, ukupna ovladanost jezikom rezultat je međusobnog uticaja govornog i pisanog jezika. 



Što osoba postaje pismenija, ona u sve većoj meri govori pisanim jezikom.“2 Obzirom na ustrojsva ova 
dva tipa jezika, poznavanje njihovih razlika je veoma značajno kako radi pojmovno-terminoloških 
razgraničenja, tako i radi planiranja sadržaja nastave i jezičkog obrazovanja. Osposobljavanje učenika 
za razgraničenje i upotrebu ovih sistema trebalo bi da bude osnovni deo školskog razvoja pismenosti.

Da li postoji jezički hendikep uslovljen socijalnim poreklom?

Upotreba i vladanje jezikom otvara i pitanje tzv. jezičkog hendikepa kod dece koja potiču iz nižih 
društvenih slojeva. Prema mišljenju jednog od vodećih predstavnika sociolingvistike, B. Bernštajna, 
jezički hendikep nižih slojeva potoji. Tokom pedesetih i šezdesetih godina dvadesetog veka, ovaj 
naučnik razvio je teoriju o dva različita jezička koda (ograničeni i razrađeni), koja uslovljavaju uspeh 
prilikom obrazovanja. Naime, deca koja potiču iz nižih društvenih slojeva, često doživljavaju neuspeh 
još u osnovnim školama. Kao razlog za ovu pojavu Bernštajn vidi u tome što deca koja potiču iz 
srednje klase, koriste oba ova koda, dok deca iz nižih slojeva koriste samo ograničeni kod. Ograničeni 
kod je tip upotrebe jezika kojim je moguće izraziti pojedinačna značenja, kontekstualna, pogodan je 
za komunikaciju u grupama koje se dobro poznaju (porodica, prijatelji, ...), u kojima se mnogo toga 
u govoru podrazumeva a ne eksplicira. Razrađeni kod omogućava apstrakovanje stvari i značenja, 
maksimalno ekspliciranje, a govornik nije vezan za kontekst. Mnogi pedagozi su prihvatili ove teze 
kao rešenje problema neuspeha ove dece u školama. Ova teza o verbalnom hendikepu dece nižih 
društvenih slojeva bila je opšteprihvaćena pre svega u SAD-u. Dalji korak ovog mišljenja razvijao se 
u pravcu da jezik te dece nije podesan za pojedine vrste mišljenja, tj. da nisu sposobna za apstraktna 
mišljenja. Bernštajn je u kasnijim radovima tvrdio da nikada nije smatrao da su deca iz radničke klase 
hendikepirana, ali ranija nepreciznost u radovima već je izvala mnoge kontraverze i loša tumačenja, 
pa se čak ozbiljno radilo na programima koji su imali za cilj da poprave jezik te dece. U studiji Mire 
Stambak Svako dete može da uči3,  autor se bavi ovim pitanjem jezičkog hendikepa. Ona nizom dokaza 
dolazi do zaključka da govor jednog deteta varira u zavisnosti od niza faktora, a samim tim i njegov 
uspeh u školi, i da teza o jezičkom hendikepu nije dokaziva.  

Položaj učenika u nastavi

„ Pod položajem se podrazumeva akcioni prostor koji ima manje ili više jasno određene granice 
u pogledu odlučivanja, izvršnih delatnosti, pratećih socijalnih aktivnosti i emocionalne ekspresije.“4 
Sa pedagogije pitanje položaja učenika se odnosi na položaj učenika kao subjekta nastave, njegovu 
aktivnost u nastavi. Položaj učenika može zavisiti od niza faktora koji se ostvaruju na individualnom 

2 М. Митровић, „Неке карактеристике говорног и писаног језика“, Педагогија, Београд, 2008
3  М.Стамбак, Свако дете може да учи, ЗУНС, Београд, 1986
4  Н.Хавелка, Психолошке основе групног рада у васпитању и образовању, Научна књига, 
Београд, 1980, 146.



i psihološkom planu, kao što su: osobine i sposobnosti samog učenika, njegovo poreklo i sredina, 
uspeh u školi, osobenost stila pojedinog predavača itd. Međutim nas interesuje ovaj problem u sveri 
nastavnog procesa i organizacije nastave.

 Prostor u kome se nastava izvodi ima svoju specifičnu i simboličku funkciju. Hijerarhija 
odnosa učenik-nastavnik određena je uređenjem prostora gde je katedra uzdignuta pred redovima 
klupa za sedenje učenika-prostor je tako uređen da istakne autoritet profesora. Odrasli (nastavnik u 
ovom slučaju) se smatraju izvorom znanja i oni koji kontrolišu svet učenika. Što je objekat veći to su 
i zahtevi organizacije stroži. U velikim školama ulazak se dešava u grupama i redovima, tako se gubi 
spontanost u odnosima među učenicima i potencira se formalizacija odnosa. U većini naših škola, 
prema jednom istraživanju5, frontalni oblik rada je najdominantniji vid interakcije između odraslih i 
dece. Sve to ide na štetu partnerskog odnosa, gde bi se vodilo računa o potrebama i interesovanjima 
učenika i razvoju njihovih individualnih sposobnosti. Najznačajniji efekti postižu se u sredinama gde 
nastavnici, obrazovani u oblasti novih saznanja o pismenosti, sami osmišljavaju programe rada na 
razvijanju učeničke pismenosti i preispituju sopstvenu praksu.6

 U vezi sa položajem učenika i upotrebom jezika u nastavi su i različiti pedagoški modeli koje 
različiti pedagozi različito opisuju, mada se gotovo svi slažu u jednom: da bi trebalo insistirati na 
ličnosti deteta i njegovom izboru i slobodi.

 

Različiti pedagoški modeli

 Bruner u Modeli uma i pedagoški modeli (1986) opisuje četiri modela učeničkih umova koji 
preovladavaju u naše doba. U prvom modelu decu opisuje kao učenike koji usvajaju praktično znanje 
oponašanjem. Da bi dete učilo imitiranjem ono mora da poznaje ciljeve koji se žele postići i sredstva 
koja se prilikom oponašanja koriste da bi se ciljevi ostvarili. Deca su u stanju da uče oponašanjem 
čim navrše dve godine. Odrasli primećujući ovu sklonost, postavljaju vrlo jasne primere neke radnje 
koju žele da dete nauči. To je ponašanje veoma slično primerima obrazovanja gde stručnjak koji 
je stekao dugogodišnju praksu prenosi svoje umeće i veštine pripravnicima. U ovom postupku je 
pozitivna činjenica da ovakvo učenje omogućava akumulaciju relevantnog znanja i prenos istog sa 
jedne generacije na drugu. Međutim, ističe se i da se ova metoda sastoji od talenata, umeća, veština i 
sposobnosti, a ne od znanja i razumevanja. Nedostatak teorijskog znanja je najveći nedostatak ovog 
modela nastave, jer praksa bez teorije ne znači puno. Kao primer da ilustruje ovu tezu, Bruner navodi 
primer vrsnog pijaniste kome je osim veštih prstiju potrebno da poznaje teoriju harmonije, solfeđo, 
melodiku itd. 

5 Д. Павловић-Бренеселовић, „Положај детета у дечјем вртићу и првом разреду основне школе“, 
Институт за педагогију и андрагогију, Филозофски факултет, Београд,1993
6  М. Митровић, „ Основна кретања у новим студијама писмености“, Педагогија, Филозофски 
фаултет, Београд, 2007,  559.



Kao drugi model obrazovanja, Bruner navodi model gde deca uče u didaktički oblikovnim 
situacijama. Prema ovom modelu učenicima bi trebalo predočiti činjenice, načela, pravila delovanja 
koja se trebaju naučiti, a kasnije ih primeniti. Prema ovom modelu znanje je sadržano u knjigama 
ili glavama nastavnika. Znanje je u ovom modelu objektivno, korpus onoga što se zna i nepobitno 
sledi iz predočenih činjenica. Više nego ijedan drugi model obrazovanja , ovaj je podstakao nastanak 
objektivnog testiranja učenika. Ovaj model pretpostavlja da je učenički um „prazna tabla“ (tabula 
rasa7) i da se znanje u njega kumulativno uvodi – nadograđujući na prethodno stečeno znanje. U 
tom slučaju se na detetov um gleda kao na posudu u koju treba usuti znanje. A ukoliko deca znanje 
ne usvajaju u meri koja se od njih očekuje, smatra se da imaju manjak mentalnih sposobnosti ili 
nizak koeficijent inteligencije. U tom slučaju svaki neuspeh se odnosi na detetovu nesposobnost da 
savlada gradivo, dok se organizacija obrazovanja ili loš didaktički pristup ne smatraju odgovornima 
za neuspeh. Ovo je najčešći sistem rada koji možemo sresti kod nas u školama.

Treći  model posmatra učenike kao mislioce. U ovom modelu nastavnici se trude da saznaju 
kako deca misle. Time im pomažu da nešto shvate bolje, a do razumevanja se dolazi saradnjom i 
raspravom. Ova teorija pretstavlja sve učenike intelektualno sposobnim, smatra se da deca mogu 
isto tako razmišljati kao i odrasli i da se ta mišljenja mogu sučeljavati da bi se dolazilo do rešenja. 
Ovo stajalište je usmereno na decu. Ova teorija razvija dečje sposobnosti da spoznaju šta drugi 
misle i osećaju, smanjuje se njihova egocentričnost karakteristična za detinjstvo(Pijaže), dovodi do 
razmišljanja i odgovornosti za postupke, poboljšavaju saradnju kako sa odraslima tako i sa vršnjacima, 
lakše koriguju stavove, organizuju sopstveno učenje i mišljenje. Učenje u socijalnoj interakciji možda je 
do sada najbolji model učenja koji bi trebalo primenjivati. „Tek u diskusiji dete se uči da posmatra sebe 
kako misli i suočava se sa drugačijim tvrđenjima.“8 U osnovi ove teorije jeste da u socijalnoj interakciji 
deca uče dokazivanjem, diskusijom usvajaju nova mišljenja i saradnjom dolaze do zajedničkog rešenja, 
a time svakodnevno razvijaju svoje sposobnosti i individualno napreduju. 

Kao četvrti model Bruner nam postavlja upravljanje objektivnim znanjem. Treći model, koji 
smo prethono naveli, može nas, smatra Bruner,  navesti da potcenimo važnost stečenih znanja u 
prošlosti. U ovoj  verziji obrazovanja, objektivno znanje je moguće konstantno popravljati, ali se ne 
sme preći u neobuzdani relativizam. Ova perspektiva obrazovanja trebalo bi pomoći da deca naprave 
razliku između ličnog znanja i onoga što se smatra poznatim.

S druge strane kada ukazujemo na značaj i upotrebu jezika u okviru pedagoških modela 
učeničkih umova, uočavamo različitu zastupljenost istih, u smislu veće i manje, izrazitije i manje 
zastupljenije upotrebe jezika. Tako npr. kada bi smo napravili komparaciju između prvog i drugog 
pedagoškog modela sa stanovišta upotrebe jezika, uočićemo kako je zastupljenost istog mnogo veća 
u prvom, nego u drugom modelu. Razlog tome je što je detetu  potrebnija češća konverzacija, vođenje 
razgovora, kako bi na adekvatan način shvatio suštinu oponašanja tj. imitiranja. Dok u drugom 

7  Термин уводи Џон Лок у својим студијама емпиризма
8  Ж.Крњаја, „Мрежа односа у учењу: кооперација, конфронтација, консензус“,Од учења ка 
подучавању, Београд, 2006, 39.



modelu dete dosta može iz date literature da nauči , bez preteranog stupanja u komunikacijske odnose, 
kao i bez veće upotrebe jezika, samo toliko koliko je potrebno za sticanje novog saznanja. Daljom 
analizom i upoređenjem prvog i trećeg pedagoškog modela takođe uočavamo razliku u zastupljenosti 
i korišćenju jezika. S obzirom da treći model posmatra učenike kao mislioce, što ukazuje da raspravom 
i saradnjom dolaze do razumevanja, to samim tim povlači za sobom česte komunikacijske odnose, 
upotrebu jezika u smislu iznošenja svojih stavova, shvatanja, logičkog zaključivanja, vođenje diskusija 
sve u cilju  usvajanja novih mišljenja i saznanja.

Na osnovu izrečenog zaključujemo da je sa stanovišta upotrebe i korišćenja jezika primat dat 
trećem pedagoškom modelu.

Unekoliko drugačiji, a ipak prilično blizak pogled na postojeće obrazovne prakse daje nam i 
Barbara Rogof u studiji COL - interaktivni model učenja i vaspitanja(1996). Ona opisuje tri modela: 
COL model i dva jednostrana modela. Dva jednostrana modela bila bi: model AR-model u kome 
rukovode odrasli (od eng. adult run) koji se zasniva na pretpostavci da je učenje rezultat transfera 
znanja od predavača ka deci, i model CR – kojim rukovode deca (od eng. children run) i koji se oslanja 
na pretpostavku da je učenje rezultat osvajanja znanja. Model COL se oslanja na pretpostavku da je 
učenje proces transformacije učenja, kod koga su poželjni autonomija i odgovornost. Modeli učenja 
AR i CR su procesi u kojima je jedan od učesnika aktivan.  Kod AR modela učenici su receptori dok 
odrasli moraju da motivišu učenike da prime znanja, da pripreme znanja i vode račina kako da ih 
ukomponuju. Završni testovi su obavezni proveritelji stečenih znanja. Tako se dešava da pojedini 
učenici nauče da pojedine zadatke iz matemtike rešavaju „šablonski“ bez razumevanja, a da nastavnici 
to ne mogu da primete preokupirani gradivom koje se mora preći i spremiti učenike za testove. Kao 
reakcija na ovakav model učenja javlja se model CR koji deci omogućava daleko aktivniju ulogu, gde su 
deca graditelji znanja, dok mešanje odraslih predstavlja ometanje procesa. Odrasli su obavezni samo da 
pripreme uslove za obrazovanje, ostalo se prepušta „prirodnom stanju“. Međutim i dalje je ovaj model 
jednostran, samo je uloga kontrolora predata drugoj strani. COL model se javlja kao potpuno drugačiji 
pristup. I odrasli i deca uzimaju aktivnu ulogu u ovom procesu. Odrasli rukovode procesom u globalu 
kao odgovorniji, dok deca rukovode delom procesa koji se tiče njihovog učenja i angažmana. Učenje 
se odvija kroz konverzaciju, dok su odrasli tu da vode i podržavaju , a ne da kontrolišu učenje. Prema 
ovom modelu se radi kroz kooperaciju,  grupno, nasuprot AR modelu prema kome jedan nastavnik 
mora da radi sa tridesetoro učenika. Organizacija uključuje saradnju roditelja u daleko višem stepenu 
nego kod tradicionalnih metoda. Roditelji prema ovom programu imaju obavezu da provode tri sata 
nedeljno u razredu, i da zajedno sa nastavnikom učestvuju u predavanjima, pravljenju programa i 
upravljanju razredom. Filozofija ovog modela je da obrazuje „kompletno“ dete uključujući i roditelje 
u proces, ali se smatra da se i akademsko vaspitanje može sprovesti ovim metodom. S obzirom da 
deca sama biraju sopstveni program učenja, moraju steći i odgovornost za izbor, grupa im u tom 
slučaju pomaže da shvate kada je napravljen pravi izbor, a kada su protraćili vreme na stvari koje i 
nisu želeli da rade. Napredak u ovom modelu, ocenjuje se kroz posmatranje i rad, a tradicionalno kroz 



brojne testove znanja koji izazivaju veliki stres, neprirodnost i individualno upoređivanje uspeha. 
Ocenjivanje se izbegava. Proces učenja odvija se bez svezaka i ostalih poznatih školskih pomagala. 
Motivacija je ugrađena u samu aktivnost, a vidi se kroz učeničko zanimanje za školu. Pristalice ovog 
novog metoda u obrazovanju smatraju da je ovaj tip obrazovanja izbalansirao slobodu i kontrolu koje 
su ugrađene u jednostrane modele učenja i da bi trebalo da predstavlja budući metodološki pristup 
škola pri oraganizovanju nastave.

Donekle sličan značaj upotrebe jezika nalazimo u modelima Barbare Rogof. Jednostrani AR- 
model učenja u kome rukovode odrasli, mogao bi se uporediti sa drugim pedagoškim modelom, gde 
su komunikacijski odnosi malo zastupljeni. Glavnu ulogu sprovodi nastavnik, dete odgovara obično 
kada dobije reč, tako da je upotreba jezika na izuzetno niskom stupnju. U drugom jednostranom 
CR- modelu, aktivnu ulogu ima dete, koje je zaduženo za sticanje znanja, pa u tom smislu  mora češće 
da diskutuje, vodi razgovore, komunicira, te je prednost drugog modela u smislu korišćenja jezika 
veća u  odnosu na prvi. Ali zato treći COL- model učenja, koji se zasniva na uzajamnoj saradnji dece 
i odraslih , ukazuje na svakodnevnu konverzaciju, razmenu mišljenja, vođenje razgovora, tako da 
primat treba dati trećem u odnosu na predhodna dva modela. Jer do novih saznanja, rešenja, najbolje 
se dolazi kroz uzajamnu saradnju, kroz razmenu mišljenja kao i adekvatnu upotrebu jezika.

Zaključak

 „Obrazovanje kako se razvijalo u našoj vrsti kulture, od deteta iziskuje da svoje sposobnosti 
po volji stavi u službu i koristi ih za hvatanje u koštac sa problemima koji ne proizilaze iz stare, 
poznate matrice, već se postavljaju naglo, izdvojeno, a bar u početku postavlja ih neka druga osoba 
čiji su ciljevi nejasni.“9 Na ovaj način M. Donaldson opisuje prve trenutke polaska dece u obrazovne 
institucije. Ona, kao i ostali pedagozi čija smo mišljenja navodili u radu, smatra da se na sadašnjem 
sistemu školovanja mora ozbiljno poraditi. U radu smo naveli neke karakteristike i nedostatke 
dosadašnje prakse obrazovanja, gledajući kroz prizmu jezika i položaja učenika u nastavi. Zaključak 
bi u tom smislu mogao biti, da dete u obrazovanju ne sme biti stavljeno u pasivan položaj – onoga 
koji je tu da sluša i pamti. Dete se mora motivisati na razne načine, mora se poraditi na njegovoj 
aktivnosti i učestvovanju u nastavi. Prvi korak ka tome bi mogao biti korigovanje položaja učenika, u 
smislu da bi u nastavni proces moglo ući više ličnog iskustva vaškolskog sveta koji bi trebalo da bude 
polazište nastavnog procesa. Time bi se postigla jača motivacija i aktivacija učenika, učenik bi bio 
oslobođen neprirodnog okruženja u koje je upao stupanjem u školu. Nastava bi trebalo da počiva na 
interesovanjima učenika i ne bi trebalo težiti izbacivanju dečjeg faktora iz jezika škole po svaku cenu. 
Jer već smo naveli da sadašnja nastavna praksa podelama jezika škole prema predmetima, prema 
autoritetu i nameni ne koristi usvajanju standardno-književnog oblika jezika, a dok samo izbacivanje 
vanškolskog iskustva u potpunosti iz škole stvaramo neprirodno okruženje u kojima se pojedini 
učenici teško snalaze. S obzirom na istinitost Brunerove teze da „mi postajemo zainteresovani za ono 

9  М. Доналдсон, Ум детета, ЗУНС, Београд, 1997, 111.



u čemu smo uspešni“, trebalo bi zato izbegavati rang liste u školama, razna testiranja i upoređivanja, 
da bi deca mogla iz škole izaći s osećanjem sposobnosti i samopoštovanja. Prema novijim studijama 
razvoja pismenosti, za sada, najbolje rezultate pružaju programi koje nastavnici obrazovani u oblasti 
novih saznanja o pismenosti, sami smišljaju i poboljšavaju. 
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NEM KÉPESSÉGFEJLESZTÉS, 
KOMPETENCIAFEJLESZTÉS KELL!*

Összefoglaló
 

 Munkámban amellett érvelek, hogy az anyanyelv viszonylatában az alsó tagozaton nem 
képességfejlesztésre, hanem kompetenciafejlesztésre van szükség.

 Külföldi tudományos kutatások eredményeit felhasználva arra szeretném felhívni a figyelmet, 
hogy kisebbségi kétnyelvű közösségekben, jelen esetben magyar anyanyelvű és magyarul tanuló alsós 
tanulók között, a nem megfelelően kifejlett kognitív és kommunikatív kompetencia eleve nem teszi 
lehetővé, hogy tanulmányaik során megfelelő szinten teljesítsenek. Márpedig, ha a kérdéses kisebbségi 
csoport tanulmányi eredményei elmaradnak a várttól, úgy körükben a képességfejlesztés lehetetlen 
küldetés.

 Kulcsszavak: képesség, kommunikáció, kompetenciák, magyar nyelv

DEVELOPING COMPETENCIES IS WHAT WE NEED!**

Abstract

 In my paper I discuss the necessity of supporting gifted junior class children regarding mother 
tongue. I argue in favor of developing competencies instead of developing skills.

Based on foreign scientific data, I whish to point out, that language-minority children, in our 
case children who belong to Hungarian ethnic minority in Vojvodina, must develop proper command 
over cognitive as well as communicative competency in order to perform in accordance with their 
academic capabilities. Namely, without properly developed competencies supporting a gifted child in 
any academic subject is a mission impossible.

 Keywords: gift, communication, competencies, Hungarian



Bevezetés

Az anyanyelv viszonylatában, s ebben az esetben anyanyelv alatt a magyar nyelvet értem, és 
kisebbségi helyzetben, tehát akkor, amikor azok a nyelvhasználati színterek, amelyeken az anyanyelv 
(L1) használata elsődleges, egyre jobban szűkűlnek, magyar tannyelvű alsó tagozaton nem 
képességfejlesztésre van szükség, hanem kompetenciafejlesztésre, mégpedig a kommunikatív és a 
kognitív kompetencia fejlesztésére.

A kommunikatív és a kognitív kompetenciáról dióhéjban

Az egészséges, normálisan fejlődő gyermekek számára anyanyelvük elsajátítása általában nem okoz 
túl nagy gondot, s a mindennapi életben nyelvhasználati gondjaik is csak ritkán vannak. Azonban 
nyelvi performanciájuk vizsgálatai azt bizonyítják, hogy bár anyanyelvüket tudják, mégis jelentős 
különbségek lehetnek abban a speciális tudásukban, amely azt „mondja meg” nekik, hogy miként 
kell az adott nyelvet használniuk. Ezek a különbségek azonban nem a performancia függvényei, 
azaz nem a beszélők által létrehozott megnyilatkozásokban gyökereznek. Tudniillik az a tény, hogy 
az egyén többé-kevésbé hibátlanul beszéli anyanyelvét, a mindennapi kommunikációban képes 
megértetni magát, semmit nem mond arról, hogy milyen mértékben képes az anyanyelvét, James 
Cummins terminusával élve (Cummins 1979) a gondolkodás eszközeként használni olyan, összetett 
kognitív folyamatokkal járó helyzetekben, amely helyzetekben a kontextus, illetve az interperszonális 
kommunikáció nem sokat segít. Márpedig ha egy gyermek, a mi esetünkben 7−10 év közötti gyermek 
anyanyelvismerete nem áll szilárd alapokon, azaz, ha a kommunikatív és a kognitív kompetenciája 
nincs megfelelően kifejlődve, akkor bármilyen képességfejlesztés értelmetlen vállalkozás. Nézzük 
meg tehát, mi is a kommunikatív és a kognitív kompetencia?

 Dell Hymes amerikai antropológiai nyelvész elsőként hívta fel a figyelmet arra, hogy egy 
beszélőnek nem elég egy nyelv nyelvtanát, szókincsét és hangtanát ismernie: egy nyelv beszélőjének, 
legyen ő anyanyelvi (L1) vagy második nyelvi (nem-anyanyelvi, L2) beszélő, tudnia kell azt is, hogyan 
kell az adott nyelvet használnia abban a társadalomban, amelyben él (Hymes 1972).

 James Cummins hasonlót az angolt idegen nyelvként tanulók között figyelt meg. Kutatása 
révén bizonyítottá vált, hogy az angolt idegen (L2) nyelvként tanuló diákok a társalgási és az ún. 
iskolai angol nyelvváltozatot eltérő mennyiségű idő alatt képesek elsajátítani: míg az előbbiben való 
jártasság viszonylag rövid idő alatt kialakul náluk, addig az utóbbi, az iskolai angol nyelvváltozat 
megtanulásához sokkal több időre van szükségük. Cummins ezt kihangsúlyozandó, két új terminust 
vezetett be, a Basic Interpersonal Communicative Skills (BICS) és a Cognitive Academic Language 
Proficiency (CALP) fogalmakat (Cummins 1979); a továbbiakban az előbbit kommunikatív 
kompetencia, utóbbit pedig kognitív kompetencia néven fogom emlegetni.

 Cummins azt is megállapította, hogy átlagosan mennyi idő alatt fejlődnek ki ezek a 
kompetenciák. Máig releváns megállapítása szerint a kommunikatív kompetencia (BICS) két év alatt 



kialakul, a kognitív kompetencia (CALP) kifejlődése azonban átlagosan 5–7 évet vesz igénybe.

 A kommunikatív és a kognitív kompetencia megfelelő szintre hozása különösen a kétnyelvű, 
nyelvi kisebbségben élő gyerekek körében játszik fontos szerepet. Hogy mekkorát, annak illusztrálására 
- minthogy ilyen jellegű kutatások magyar anyanyelvű kisebbségi csoportban nem folytak - álljanak 
itt az Egyesült Államokból származó, részben elrettentő kutatási eredmények.

 Az, hogy sokáig nem vették figyelembe a kommunikatív és kognitív kompetencia közötti 
szignifikáns különbséget, világszerte súlyos problémákat okozott a kétnyelvű tanulók oktatásában. 
Az Egyesült Államokban például már a hatvanas évek elején felfigyeltek arra, hogy a kisebbségi 
(például dél-amerikai) származású kétnyelvű gyermekek intelligenciahányadosa jóval alacsonyabb 
a többségi gyermekekénél. A szakembereket nemigen érdekelték e jelenség okai, ugyanakkor három 
évtized alatt háromszor több kisebbségi gyermeket irányítottak speciális osztályokba, mint ahány 
többségit. A nyolcvanas évek végén aztán kiderült, hogy a kisebbségi kétnyelvű1 gyermekek alacsony 
IQ hányadosai nem a szellemi képességeik szintjét tükrözték, hanem a nem megfelelő angol nyelvi 
jártasságukra utaltak. Tudniillik, az Egyesült Államokban használt standardizált intelligenciatesztek 
angol nyelvűek, s bár a tesztelt gyerekek angol kommunikatív kompetenciája azonos fejlettségű volt 
a többségi és angol egynyelvű gyermekek kommunikatív kompetenciájával, kognitív kompetenciájuk 
nem volt megfelelően fejlett ahhoz, hogy megértsék a feladatokat, ezért alulteljesítettek.

 Ez a jelenség azonban nem csak a kommunikatív és a kognitív kompetencia 
megkülönböztetésének szükségességét igazolta, hanem arra is rámutatott, hogy a nyelvi jártasság 
(language proficiency) igenis befolyásolja a gyerekek tanulmányi eredményét. A nyelvi jártasság tehát 
szorosan összefügg a tanulmányi eredménnyel, azonban ez az összefüggés a két- vagy többnyelvű 
gyermekek oktatásában jut releváns szerephez. Tehát, íme még egy érv a kompetenciák alsó tagozaton 
történő fejlesztése mellett.

Akkor miért kompetenciafejlesztés kell képességfejlesztés helyett?

Annak bizonyítékául, hogy indokolt a kognitív kompetencia és a kommunikatív kompetencia 
fejlesztése, az alábbiakban e két kompetenciának két fontos tulajdonságát emelem ki:

 Egynyelvű beszélők vonatkozásában e kétféle kompetencia megkülönböztetése azt a különbséget 
tükrözi, amely egy egynyelvű hatéves gyermek által interperszonális kommunikációban elsajátított és 
az adott életkorig teljesen kifejlődött kommunikatív kompetencia (a beszélt nyelvváltozatban való 
jártasság), valamint az iskoláztatás alatt kialakult és az egyén egész életében folyamatosan fejlődő 
kognitív kompetencia között áll fenn.

 A legtöbb egynyelvű gyermek (a mi esetünkben ilyennek tekintendő a többségi nyelvet 
anyanyelvként (L1) beszélő, szerb egynyelvű házasságból született gyermek) a hatodik életévéig 
elsajátítja anyanyelvének alapszerkezetét, az azt irányító fő grammatikai szabályokat, vagyis tudja, 
1  NB: minden olyan egyén, aki kisebbségi csoport tagja, per definitionem kétnyelvű függetlenül attól, 
hogy egyéni kétnyelvűsége milyen típusú.



hogyan „működik” az anyanyelve. Ez azonban nem azt jelenti, hogy amikor ez megtörténik, akkor 
megáll az anyanyelv más szegmenseinek a fejlődése, sőt. Az egyén anyanyelve tovább fejlődik, 
például folyamatosan bővül a szókincse, egyre bonyolultabb grammatikai szerkezeteket sajátít el és 
sikeresen használ is. Ezért lehetséges az, hogy egy tizenhat éves középiskolás tudása anyanyelvéről 
szignifikánsabban nagyobb, mint egy hatéves gyermeké, és arról is sokkal többet tud, hogy egy-egy 
nyelvi szerkezet hogyan, milyen diskurzushelyzetben használható.

 Kutatások bizonyítják, hogy a kétnyelvű kisebbségi gyermekek esete más. Az ő anyanyelvi 
kommunikatív kompetenciájuk is gyorsan kifejlődik, ám az iskolai teljesítményüket befolyásoló 
kognitív kompetenciájuk kialakulása kissé több időt vesz igénybe: tudniillik, az ő kompetenciáikat 
befolyásolja a többségi nyelv, így a kisebbségi alsós tagozatos tanulók esetében az iskola feladata nem 
a képességek fejlesztése, hanem a kommunikatív és a kognitív kompetenciák fejlesztése kell, hogy 
legyen, hiszen mindannyiunk célja az kell(ene), hogy legyen, hogy a kétnyelvű kisebbségi tanulók 
is ugyanolyan tanulmányi eredményeket, teljesítményt mutassanak fel, mint amilyet az egynyelvű, 
államnyelvet anyanyelvként beszélő gyermekek eleve képesek (Klesmer 1994, Collier 1987, Cummins 
1979, 1981).

Befejezés

Cikkemben amellett érveltem, hogy a kisebbségi, jelen esetben magyar anyanyelvű és magyarul 
tanuló alsó tagozatos diákok esetében nem képességfejlesztésre, hanem kompetenciafejelsztésre van 
szükség. Tudniillik, külföldi kutatások igazolják, hogy teljesen kifejlődött kognitív és kommunikatív 
kompetencia nélkül a kisebbségi kétnyelvű tanulók tanulmányi eredménye messze elmarad a várttól, 
így körükben a képességfejlesztés lehetetlen küldetés.
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MASOVNI MEDIJI KAO ČINILAC RAZVIJANJA SVIJESTI 
O ZNAČAJU REDOVNOG BAVLJENJA FIZIČKIM 

VJEŽBANJEM
Rezime

 Masovni mediji danas imaju  sve veću kontrolu nad formiranjem javnog mnenja po bilo kom 
pitanju. Televizija, radio, dnevna štampa i internet postali su naša svakodnevica. Svakim danom broj  
korisnika ovih medija se povećava, kao i vrijeme eksponiranja njihovom uticaju. U fizičkoj kulturi, na 
ovim prostorima, gotovo čitavu medijsku pažnju preuzima vrhunski sport, dok su ostali vidovi fizičke 
kulture medijski marginalizovani. Iako su u stručnim krugovima već uveliko poznate alarmantne 
posljedice prouzrokovane savremenim načinima i stilovima života, one su, još uvijek nedovoljno 
poznate našoj široj javnosti. 
 Značaj formiranja svijesti i saznanja o neophodnosti redovnog bavljenja fizičkim vježbanjem 
u otklanjanju i ublažavanju ovih posljedica bi trebalo da dobije medijski prioritet, jer mnoge 
vrijednosti fizičke kulture čine samo potencijalno bogatstvo, dok se praktično realizuju samo one za 
čiju se realizaciju angažuju određene društvene snage, koje su u mogućnosti da obezbijede medijsku 
promociju. Za pojedinca i za zajednicu vrlo je značajno da se vrijednuje i promoviše ono što fizička 
kultura daje čovjeku, što u njemu mijenja i poboljšava, a to su, prije svega: zdravlje, radna sposobnost, 
svestran fizički razvoj i sl.
 Ključne riječi: masovni mediji, razvijanje, svijest, fizičko vježbanje, promocija



MASS MEDIA AS MEANS OF DEVELOPING AWARENESS 
ABOUT THE IMPORTANCE OF REGULAR PHYSICAL 

EXERCISE
Summary

 Nowadays mass media have increasing control over forming public opinion on any question. 
Television, radio, daily newspapers and the Internet have become significant in our everyday 
lives. The number of users of these media is increasing, as well as the time they spend under the 
influence of the media. In physical education in this region, almost all media attention is devoted to 
professional sport, while other types of physical education are marginalized in the media. Although 
the alarming consequences caused by modern ways and styles of life are well-known in professional 
circles, the wider public is not well informed about them. The importance of forming awareness and 
knowledge about the necessity of regular physical exercising as well as removing and alleviating these 
consequences should be a priority in the media, because a lot of values of the physical education are 
only potential wealth, while only those for whose realization certain social powers are engaged, which 
are able to provide media promotion, are practically realized. For an individual or a community, it 
is very important to value and promote what physical education gives to an individual, changes and 
improves in him/her – and that is health, working ability, comprehensive physical development, etc.

 Keywords: mass media, development, awareness, physical exercise, promotion



Uvod

Masovni mediji danas imaju  sve veću kontrolu nad formiranjem javnog mnenja po bilo kom pitanju. 
Televizija, radio, dnevna štampa i internet postali su odavno naša svakodnevica. Svakim danom broj  
korisnika ovih medija se povećava, kao i vrijeme eksponiranja njihovom uticaju. U fizičkoj kulturi, na 
ovim prostorima, gotovo čitavu medijsku pažnju preuzima vrhunski sport, dok su ostali vidovi fizičke 
kulture medijski marginalizovani. Iako su u stručnim krugovima već uveliko poznate alarmantne 
posljedice prouzrokovane savremenim načinima i stilovima života, one su, još uvijek nedovoljno 
poznate našoj široj javnosti. Značaj formiranja svijesti i saznanja o neophodnosti redovnog bavljenja 
fizičkim vježbanjem u otklanjanju i ublažavanju ovih posljedica bi trebalo da dobije medijski prioritet, 
jer mnoge vrijednosti fizičke kulture čine samo potencijalno bogatstvo, dok se praktično realizuju 
samo one za čiju se realizaciju angažuju određene društvene snage, koje su u mogućnosti da obezbijede 
medijsku promociju. Za pojedinca i za zajednicu vrlo je značajno da se vrednuje i promoviše ono što 
fizička kultura daje čovjeku, što u njemu mijenja i poboljšava, a to su, prije svega: zdravlje, radna 
sposobnost, svestran fizički razvoj i sl.
Funkcije sredstava masovnih komunikacija nijesu uvijek bile jednake. Istorijski razvoj društva 
u mnogome je uticao i na komunikacijska sredstva dajući im karakteristična obilježja vremena i 
društvene situacije u kojoj su nastale. Mediji su doživljavali sve društvene evolucije i ujedno bili bitan 
faktor u njihovom ostvarenju. Potencijal sredstava masovne komunikacije, prije ili kasnije, uvidjeli su 
svi subjekti društva koji su imali saopštiti nešto značajno širem krugu ljudi. Formiranjem publike u 
društvenu upotrebu ušao je i pojam javnog mnjenja, pojam kojim se težilo prikazati stav javnosti kao 
publike i svojevrsnog konsenzusa u zajedničkom stavu prema nekome ili nečemu.
 Sredstva masovnih medija prenose poruke do stvarne i potencijalne publike, s ciljem da ih informiše 
i eventualno utiče na formiranje određenih vrijednosti i stavova. Njihov uspijeh je utoliko veći kad 
postignuti rezultati odražavaju i zadovoljavaju stvarne potrebe i interese određene ciljne grupe. 
Nasuprot tome, govori se o neuspjehu odnosno neadekvatnom formiranju javnog mnjenja ako su 
sadržaji koji se promovišu apstraktni, idealizovani i daleko od stvarnih, suštinskih ljudskih potreba. 
Zbog toga je sa stanovišta svake praktične ljudske djelatnosti neophodno poznavati sadržaj ljudskih 
potreba na današnjoj etapi razvoja društva i uporedo utvrditi načine i postupke kojima se te potrebe  
mogu najefikasnije zadovoljiti. Tek poznavanjem i preciziranjem ova dva elementa moguće je utvrditi 
zadatke masovnih medija u oblasti fizičke kulture.

Masovni mediji i vrhunski sport 

Mijenjanjem osobina publike mijenjali su se i prilagođavali masovni mediji (proces je uzajaman jer 
su masovni mediji i efikasno sredstvo vaspitanja, pogotovo u savremenim društvima) te je danas, 
nekoliko stoleća nakon prvih štampanih novina, situacija bitno drugačija: tehnički razvoj doveo je do 
nastanka različitih oblika masovnih medija i njihove popularizacije, tako da korišćenje nekog od njih 
više nije pitanje ni političke aktivnosti ni luksuza.
Pitanje uloge medija u savremenom društvu nameće se kao ključno za razumijevanje procesa koji 



karakterišu samo društvo. Tehnološki napredak doveo je do usavršavanja postojećih i stvaranja novih 
digitalnih medija, prije svih interneta, koji dovode ljudsku komunikaciju na jednan novi nivo.  
Vrhunska sportska dostignuća sama po sebi privlače veliku pažnju javnosti i kao takva imaju ogroman 
značaj na shvatanje i praksu fizičke kulture u cjelini i u pojedinostima. Može se tvrditi da najveći uticaj 
na promovisanje fizičke kulture, kako u svijetu tako i kod nas, imaju rezultati vrhunskih sportista. 
Ovi rezultati kroz razne oblike komunikacija formiraju i mišljenje ljudi o značaju fizičke kulture, a 
prije svega pojedinih sportskih grana. Ali i obratno. Zbog specifičnog tretiranja vrhunskog sporta, 
prije svega kroz komunikacijske mogućnosti masovnih medija, stvorilo se i odgovarajuće shvatanje o 
značaju vrhunskih rezultata a s tim u vezi može se govoriti i o njihovom uticaju na praksu.
Vrhunski sport doprinosi promovisanju fizičke kulture neposredno, svojim manifestacijama koja se 
prezentuju najširoj publici posredstvom masovnih medija.  
Svojstva vrhunskog sporta koja ga afirmiše kao značajno promotivno sredstvo svih vidova fizičke 
kulture bili bi sledeći:
•	 kvalitet sporta i uspjesi sportista na unutrašnjem i međunarodnom planu;
•	 atraktivnost sportskih grana i način njihovog manifestovanja;
•	 značaj i sistem takmičenja;
•	 vrhunski sportisti sa svojim prepoznatljivim imidžem, odnosno moralno voljnim, pedagoškim i 

društvenim stavom kao i načinom nastupanja na takmičenjima i u javnosti;
•	 značaj i popularnost sportske grane kao i njena pristupačnost;
•	 posebne mjere za propagiranje sportske grane i određene sportske manifestacije, informisanost 

publike i sl.;
•	 posebne mjere oko unapređenja vrhunskog sporta, pojedinih sportskih grana ili nekih njenih 

pojava;
•	 način na koji određena sportska grana i vrhunski sport u cjelini doprinosi rješavanju osnovnih 

zadataka fizičke kulture.  

 Uloga vrhunskih sportista u promovisanju sportskih vrijednosti 

 Vrhunski sportisti svojim kvalitetom i ponašanjem na borilištima postaju uzor omladine. Oni, 
naročito u popularnijim sportskim granama, postaju primjeri za ugled, njihove kretnje se oponašaju, 
njihove loše i dobre strane postaju putokaz za mlađe generacije. Njihov uticaj povremeno može biti 
toliko jak da se u nekim periodima stvaraju i određene škole ili generacije koje nose slična obilježja 
kvaliteta i načina ispoljavanja u sportu. Taj uticaj se naročito osjeća u formiranju određenog sistema 
treninga, načina igranja, primjene određene taktike ili tehnike i slično.   
 Prirodno je da ni loše strane popularnih sportista ne prolaze nezapaženo. Osim toga, one 
snažno utiču kao i pozitivne odlike, jer ih omladina prihvata kao sastavni dio njihove ličnosti i 
rezultata  pa ih prema tome i oponaša. Često su za ovakve pojave kriva rukovodstva sportskih 
organizacija, koja po svaku cijenu žele rezultate od takmičara, a ne vode računa o moralnim 
kvalitetima sportista. Koji put i sredstva masovnih komunikacija doprinose tome, jer prihvatajući i 
ocjenjujući izvjesne negativne pojave na senzacionalistički način stvaraju utisak da je cio sport takav 



i nesvjesno utiču na javno mnjenje na neprimjeren način. Omladina, opet, stiče utisak da je glavni 
cilj sporta zarada novca i realizacija određenih mogućnosti za lako sticanje dobiti ili afirmacije, a 
ne u kreativnoj mogućnosti sporta u pravcu postizanja najvećeg kvaliteta kroz fer borbu i uporan 
trening.                                                                                                                                                                                                                                                            
Biti popularan jedan je od najprivlačnijih momenata koji vezuju omladinu za sport. Ako je taj 
podsticaj čist i ako on u sebi nosi ideale lijepog, zdravog, moralnog i služi stvarnim interesima sporta 
i fizičke kulture, može da postane najjači pokretač omladine. U tom slučaju svaki sportista doprinosi 
popularizaciji ne samo sporta već i svih vidova i oblasti u fizičkoj kulturi. Vrhunski sportisti ne bi trebali 
biti izdvojeni iz tog važnog procesa i štrčati kao odvojeni artisti, kojima se publika samo divi. Njihova 
djelatnost treba biti i iskorištena i povezana sa masovnom aktivnošću i učešćem najšire populacije 
u  sportu kroz popularizaciju i medijsku promociju provjerenih vrijednosti Tek ova uzajamna veza 
može da ukaže na korisnost vrhunskog sporta, kao podstrekača određenih stremljenja omladine 
ka savršenijem i uzvišenijem stvaralaštvu. Takav napor treba da podrže sva sredstva masovnih 
komunikacija kroz primjerene promotivne aktivnosti.

Uloga masovnih medija u  razvijanju svijesti o značaju redovnog bavljenja fizičkim vježbanjem

Fizička kultura može postati masovna, pa samim tim i funkcionalna u društvu, ako se masovno 
razvijaju navike ljudi da njeguju kulturu svog tijela i da redovno vježbaju. Bez takve masovne navike 
biće uzaludni napori sportskih organizacija da se same omasove i da fizička kultura doprinese zdravlju 
i svestranom fizičkom obrazovanju ljudi. Zato je nužno da se u svakoj propagandnoj djelatnosti pažnja 
okreće čovjeku i njegovim potrebama, da se sagledavaju njegove realne mogućnosti i stepen njegovih 
shvatanja o fizičkoj kulturi. Pri tome mora da se ima u vidu pretpostavka da će shvatanja ljudi zavisiti 
kako od objektivnih uslova u kojima oni žive (nivo životnog standarda, mjesto življenja, porodično i 
društveno vaspitanje itd.), tako i od konkretnih subjektivnih mjera koje će se preduzimati da se kod 
ljudi usađuju i njeguju navike.
Savremeno shvatanje fizičke kulture podrazumjeva naučno utemeljeno stanovište da plansko i 
sistematsko tjelesno vježbanje može pozitivno uticati na:
•	 fizički razvitak djece predškolskog doba i omladine,
•	 poboljšavanje zdravlja djece, omladine i odraslih,
•	 održavanje opšte tjelesne kondicije,
•	 produžavanje životnog i radnog vijeka,
•	 povećavanje radne sposobnosti razvijanjem izdržljivosti, umješnosti, preciznosti, brzine i fizičke 

radne sposobnosti
•	 korigovanje štetnih uticaja koje sobom nosi savremeni tempo rada i urbanizovanog života,
•	 stvaranje uslova za aktivnim odmaranjem čovjeka.
•	 unapređenje sportsko-tehničkih i takmičarskih dostignuća u sportu.
Promotivnu aktivnost u ovom smislu treba tako koncipirati da što je moguće veći broj ljudi shvati 
značaj i potrebu bavljenja fizičkom kulturom na način koji omogućava da ona postane integralni 
dio njegovog svakodnevnog života. Takvoj fizičkoj kulturi morale bi i u nas, kao što je to slučaj u 



drugim razvijenim zemljama, biti podređene koncepcije i funkcije raznovrsnih propagandnih akcija. 
To drugim riječima znači da su one prilagođene pojedincima, različitim sredinama, starosnom dobu 
i polu i drugim specifičnostima sredine i društvenih grupa.

Zaključak

Realnost je da su televizija, internet, radio i štampa najuticajnija sredstva masovnih komunikacija 
i da fizička kultura, a prije svega sport veći dio svoje popularnosti duguje upravo njima. Moramo 
napomenuti i da kvalitet informacija i izvještavanja nije uvijek na zadovoljavajćem nivou. Prisutno 
je nastojanje da se često neselektivno prati ukus publike, umjesto da se formira i usmjerava u skladu 
sa provjerenim i nediskutabilnim sportskim vrijednostima. Često se forsiraju samo najuspiješniji 
sportisti i izvještava o pojedinostima iz njihovih života koje nemaju nikakve veze sa sportom, dok se 
zanemaruju sportovi koji nijesu atraktivni.  
Evidentne su i slabosti u sportskoj informativnoj i propagandnoj djelatnosti štampe, radija i televizije. 
Ova veoma snažna i uticajna sredstva imaju sport kao sastavni dio svojih izdanja i programa, ali 
pretežno njegov manifestni dio. Riječ i slika prate uglavnom takmičenja. Veoma se malo analiziraju 
i afirmišu doprinosi fizičke kulture zdravstvenom statusu, produktivnosti rada, kulturnom, 
rekreativnom i zabavno-razonodnom bogaćenju života ljudi, čemu fizička kultura prvenstveno treba 
da služi. Programi masovnih medija nijesu usmjereni tako da auditorijumu razjašnjavaju kompleksne 
vrijednosti fizičke kulture. Hiljade ljudi nazivaju sebe ljubiteljima sporta samo zato što idu na utakmice 
kao posmatrači. Masovni mediji ih u tome spontano podstiču, jer su i sami usresređeni na uski i 
atraktivni dio sporta. 
Određeni zadaci fizičke kulture proističu i iz načina i tempa modernog načina života. Savremeni 
čovjek se nalazi, reklo bi se, u konstantnoj protivrečnosti s osnovnim prirodnim zakonima po 
kojima postoji stalna ritmička, naizmjenična promjena napetosti i popuštanja, aktivnosti i odmora. 
Organizam traži protivtežu statičkom radu i jednoličnom načinu života. Sredstva masovnih medija 
mogu doprinijeti razvijanju svijesti o značaju korištenja slobodnog vremena za fizičku aktivnost i 
rekreaciju, koja će čovječiji organizam osvježiti na aktivan način i time ga učiniti funkcionalnijim i 
spremnijim za izazove svakodnevnog života.
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NIVO OSETLJIVOSTI T-TESTA I KOEFICIJENTA 
KORELACIJE KOD SPORTSKIH GRUPA

Sažetak

 Da bi se kvantitativno ukazalo da li postoji neka zavisnost između t-testa s jedne, i 
koeficijenta korelacije s druge strane, kada se istražuje kretanje nivoa nekog sportskog rezultata u 
sportskoj grupi, izvršeno je pilot-istraživanje, longitudinalnog karaktera.
 Za uzorak su izabrani studenti Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje.  Ispitivanje je počelo 
kada su studenti bili na prvoj godini studija. Merenje je vršeno u prvoj i trećoj godini studija. Za 
uzorak varijabli izabrane su standardne vežbe: zgibovi iz visa slobodnog i sklekovi iz upora prednjeg. 
Kada se upoređuju vrijednosti  t-testa i koeficijenta korelacije kod manjih sportskih grupa, u ovoj 
pilot-studiji utvrđeno je paralelno ponašanje vrijednosti t-testa i koeficijenta korelacije, pa se na 
osnovu toga može zaključiti da se kod ovih uzoraka (ispitanika, varijabli i situacije) pojavljuje 
tendencija zavisnosti.
 Ključne riječi: nivo, osjetljivost, t-test, koeficijent, korelacija

THE SENSITIVITY OF T-TEST AND THE CORRELATION-
COEFFICIENT WITHIN SPORT GROUPS

Abstract

 In order to make a quantitative measurement of the correlation between t-test, on one hand, 
and the correlation-coefficient on the other hand, when researching the change of sport results 
within a sport group, a longitudinal pilot research has been performed.
 Our sample was a group of students from the Faculty of Sport and Physical Education. The 
study began when the students were in their first year of studies and were performed during the 
first and the third years of studying. The following standard exercises where chosen for the variable: 
lifting from the free swing (on the crossbar) and push ups from the frontal support (basic position). 
This pilot research has pointed out a parallel change of the t-test and the correlation-coefficient 
values when they are compared within smaller sport groups. Therefore, we came to the conclusion 
that a dependency trend appears within these samples (examinees, variables, and situation).
 Keywords: within, t-test, coefficient, correlation 



Uvod. Sportskim grupama su obuhvaćeni ispitanici koji se bave sportom ili drugim oblicima tjelesnog 
vježbanja, i koji upražnjavaju vježbanje u jednoj ili više disciplina, koje su bazirane na tjelesnom 
naprezanju i mogu ali i ne moraju da imaju takmičarsko obeležje. Sportske grupe se obrazuju ili u 
sportskim klubovima, ili u rekreativnim grupama, ili u institucijama kao što su škole za sport i fizičko 
vaspitanje, vojne škole i slično, gde ne postoji dovoljno ispitanika za formiranje reprezentativnog 
uzorka.
Iz tog razloga tipično za sportske grupe je to, što se za sportske grupe može vrlo teško obrazovati 
reprezentativni uzorak, pa su uzorci iz tog entiteta nereprezentativni dok su varijable  precizno 
definisane.
U sportskoj praksi se već dugo postavlja pitanje da li postoji neka zavisnost između t-testa s jedne, 
i koeficijenta korelacije s druge strane, kada se istražuje kretanje nivoa nekog sportskog rezultata u 
sportskoj grupi. Ukoliko postoji, da li je moguće odrediti to postojanje određenim indeksom u obliku 
količnika dveju istraživanih vrijednosti.

Metod. Da bi se kvantitativno ukazalo na eventualno postojanje naznačene zavisnosti, izvršeno je 
jedno pilot-istraživanje sa jedinom hipotezom: Da li postoji bilo koji oblik zavisnosti između rezultata 
t-testa i koeficijenta korelacije kod ispitanika, koji se sistematski bave tjelesnim vježbanjem. Za 
uzorak izabrani su studenti Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje.  Istraživanje je bilo longitudinalnog 
karaktera. Ispitivanje je počelo kada su studenti bili na prvoj godini studija. Merenje je vršeno u prvoj 
i trećoj godini studija. Za uzorak varijabli izabrane su standardne vježbe: zgibovi iz visa slobodnog 
i sklekovi iz upora prednjeg. Merenje je vršeno na početku i na kraju prve i treće školske godine 
a vježbe su rađene do otkaza. Za konačnu obradu podataka izabrani su studenti koji su redovno 
pohađali nastavu, čime je početni uzorak smanjen na 22 ispitanika. Nakon utvrđivanja normalne 
raspodele podataka mjerama centralne tendecije i distribucije frekvencija, izračunate su vrijednosti 
t-testa i vrijednosti koeficijenata korelacije.  Te vrijednosti su izračunate statističkim paketom SPSS-
15. Posebnim količnikom utvrđena je međusobna  osetljivost navedena dva testa.



Rezultati istraživanja:

Tab. Br. 1

Red-
ni 

broj

ZGIBOVI
Prva godina - muški Treća godina - muški
Inicijalno 
mjerenje

Finalno 
mjerenje

Inicijalno 
mjerenje

Finalno 
mjerenje

1 3.00 6.00 4.00 8.00
2 3.00 5.00 5.00 6.00
3 4.00 5.00 4.00 7.00
4 5.00 7.00 6.00 10.00
5 6.00 10.00 6.00 9.00
6 8.00 9.00 8.00 9.00
7 10.00 14.00 10.00 13.00
8 9.00 14.00 14.00 17.00
9 11.00 15.00 14.00 20.00

10 13.00 17.00 15.00 19.00
11 12.00 17.00 14.00 19.00
12 12.00 18.00 14.00 21.00
13 11.00 18.00 10.00 16.00
14 9.00 10.00 9.00 14.00
15 10.00 10.00 9.00 14.00
16 8.00 7.00 8.00 15.00
17 7.00 8.00 7.00 10.00
18 7.00 8.00 4.00 8.00
19 5.00 3.00 6.00 7.00
20 2.00 4.00 4.00 8.00
21 2.00 3.00 5.00 6.00
22 2.00 8.00 5.00 7.00

 
U tabeli br. 1 prikazani su rezultati inicijalnog i finalnog mjerenja maksimalnog broja zgibova 
studenata, kada su bili na prvoj, i na trećoj godini.



Tab. Br. 2

Red-
ni 

broj

SKLEKOVI
Prva godina - muški Treća godina - muški
Inicijalno 
mjerenje

Finalno 
mjerenje

Inicijalno 
mjerenje

Finalno 
merenje

1 15.00 20.00 10.00 18.00
2 17.00 19.00 16.00 22.00
3 18.00 22.00 16.00 24.00
4 15.00 20.00 20.00 23.00
5 18.00 24.00 21.00 27.00
6 17.00 25.00 22.00 30.00
7 20.00 24.00 26.00 31.00
8 21.00 36.00 28.00 30.00
9 30.00 40.00 33.00 40.00

10 32.00 39.00 40.00 46.00
11 30.00 36.00 38.00 47.00
12 28.00 32.00 33.00 41.00
13 20.00 27.00 18.00 38.00
14 22.00 31.00 25.00 32.00
15 17.00 30.00 25.00 37.00
16 20.00 25.00 24.00 30.00
17 19.00 22.00 20.00 26.00
18 20.00 20.00 19.00 24.00
19 17.00 18.00 19.00 26.00
20 15.00 20.00 16.00 20.00
21 15.00 14.00 15.00 19.00
22 10.00 25.00 11.00 15.00

U tabeli br. 2 prikazani su rezultati inicijalnog i finalnog mjerenja maksimalnog broja sklekova 
studenata, kada su bili na prvoj, i na trećoj godini.



Tab. Br. 3
1 Aritmetička sredina 7.23
2 Standardna pogreška 0.77
3 Varijansa 12.85
4 Standardna devijacija 3.58
5 Minimum 2
6 Maksimum 13
7 Raspon 11
8 Asimetričnost -0.07
9 Spljoštenost -1.28

U tab. br. 3 prikazane su mjere centralne tendecije i distribucije frekvencija za varijablu: g.1.zg.i 
(godina prva, muškarci, zgibovi, inicijalno mjerenje).

Tab. Br. 4
1 Aritmetička sredina 9.82
2 Standardna pogreška 1.05
3 Varijansa 24.44
4 Standardna devijacija 4.94
5 Minimum 3
6 Maksimum 18
7 Raspon 15
8 Asimetričnost 0.41
9 Spljoštenost -1.09

U tab. br. 4 prikazane su mjere centralne tendecije i distribucije frekvencija za varijablu: g.1.zg.f 
(godina prva, muškarci, zgibovi, finalno mjerenje).



Tab. Br. 5
1 Aritmetička sredina 8.23
2 Standardna pogreška 0.81
3 Varijansa 14.57
4 Standardna devijacija 3.82
5 Minimum 4
6 Maksimum 15
7 Raspon 11
8 Asimetričnost 0.62
9 Spljoštenost -1.02

U Tab. Br. 5 prikazane su mjere centralne tendecije i distribucije frekvencija za varijablu: g.3.zg.i 
(godina treća, muškarci, zgibovi, inicijalno mjerenje).

Tab. Br. 6
1 Aritmetička sredina 11.95
2 Standardna pogreška 1.06
3 Varijansa 24.90
4 Standardna devijacija 4.99
5 Minimum 6
6 Maksimum 21
7 Raspon 15
8 Asimetričnost 0.49
9 Spljoštenost -1.22

U Tab. Br. 6 prikazane su mjere centralne tendecije i distribucije frekvencija za varijablu: g.1.zg.f 
(godina treća, muškarci, zgibovi, finalno mjerenje).



Tab. Br. 7
1 Aritmetička sredina 19.82
2 Standardna pogreška 1.19
3 Varijansa 31.30
4 Standardna devijacija 5.59
5 Minimum 10
6 Maksimum 32
7 Raspon 22
8 Asimetričnost 0.89
9 Spljoštenost 0.39

U Tab. Br. 7 prikazane su mjere centralne tendecije i distribucije frekvencija za varijablu: g.1.sk.i 
(godina prva, muškarci, sklekovi, inicijalno mjerenje).

Tab. Br. 8
1 Aritmetička sredina 25.86
2 Standardna pogreška 1.53
3 Varijansa 51.74
4 Standardna devijacija 7.19
5 Minimum 14
6 Maksimum 40
7 Raspon 26
8 Asimetričnost 0.59
9 Spljoštenost -0.54

U Tab. Br. 8 prikazane su mjere centralne tendecije i distribucije frekvencija za varijablu: g.1.sk.f 
(godina prva, muškarci, sklekovi, finalno mjerenje).



Tab. Br. 9
1 Aritmetička sredina 22.50
2 Standardna pogreška 1.71
3 Varijansa 64.55
4 Standardna devijacija 8.03
5 Minimum 10
6 Maksimum 40
7 Raspon 30
8 Asimetričnost 0.68
9 Spljoštenost -0.01

U Tab. Br. 9 prikazane su mjere centralne tendecije i distribucije frekvencija za varijablu: g.3.sk.i 
(godina treća, muškarci, sklekovi, inicijalno mjerenje).

Tab. Br. 10
1 Aritmetička sredina 29.36
2 Standardna pogreška 1.91
3 Varijansa 80.53
4 Standardna devijacija 8.97
5 Minimum 15
6 Maksimum 47
7 Raspon 32
8 Asimetričnost 0.48
9 Spljoštenost -0.56

U Tab. Br. 10 prikazane su mjere centralne tendecije i distribucije frekvencija za varijablu: g.3.sk.f 
(godina treća, muškarci, sklekovi, finalno mjerenje).



Tab. Br. 11
R. br. Varijable t-test r Količnik

1 g.1.zg.f  :  g.1.zg.i 5.10 0.89 5.73
2 g.3.zg.f  :  g.3.zg.i 9.14 0.95 9.62
3 g.3.zg.f  :  g.1.zg.i 9.59 0.91 10.54
4 g.3.zg.f  :  g.1.zg.f 4.25 0.89 4.78

U Tab. Br. 11 prikazani su rezultati t-testa za male, zavisne uzorke, i koefijenta korelacije između 
varijabli, kao i njihovi međusobni količnici): g.1-3.zg.i-f (godina prva-treća, muškarci, zgibovi, 
inicijalno-finalno mjerenje).

Tab. Br. 12
R. br. Varijable t-test r Količnik

1 g.1.sk.f  :  g.1.sk.i 6.56 0.80 8.20
2 g.3.sk.f  :  g.3.sk.i 8.78 0.91 9.65
3 g.3.sk.f  :  g.1.sk.i 9.45 0.89 10.62
4 g.3.sk.f  :  g.1.sk.f 3.23 0.82 3.94

U Tab. Br. 12 prikazani su mezultati t-testa za male, zavisne uzorke, i koefijenta korelacije između 
varijabli, kao i njihovi međusobni količnici (Tab. Br. 10): ): g.1-3.sk.i-f (godina prva-treća, muškarci, 
zgibovi, inicijalno-finalno mjerenje).

Tab. Br. 13
R. br. Varijable t-test r Količnik

1   g.1.sk.i  :  g.1.zg.i  18.19 0.84 21.65
2   g.1.sk.f  :  g.1.zg.i  18.42 0.82 22.46
3  g.3.sk.i f  :  g.3.zg.i  13.91 0.91 15.29
4  g.3.sk.i f  :  g.1.zg.i  16.26 0.90 18.07

* * *



U Tab. Br. 13
Rezultati t-testa za male, zavisne uzorke, i koefijenta korelacije između varijabli, kao i njihovi 
međusobni količnici (Tab. Br. 11): g.1.zg.i (godina prva, muškarci, zgibovi, inicijalno mjerenje).

 g.1.zg.f (godina prva, muškarci, zgibovi, finalno mjerenje).
 g.3.zg.i (godina treća, muškarci, zgibovi, inicijalno mjerenje).
 g.1.zg.f (godina treća, muškarci, zgibovi, finalno mjerenje).
 g.1.sk.i (godina prva, muškarci, sklekovi, inicijalno mjerenje).
 g.1.sk.f (godina prva, muškarci, sklekovi, finalno mjerenje).
 g.3.sk.i (godina treća, muškarci, sklekovi, inicijalno mjerenje).
 g.3.sk.f (godina treća, muškarci, sklekovi, finalno mjerenje).

Budući da se radi o sportskim grupama, gdje se redovno upražnjavaju tjelesne vježbe, pogotovo ako su 
za varijable izabrane antagonističke mišićne grupe, mogli su se očekivati ovako visoki rezultati i t-testa 
i koeficijenta korelacije. Međusobna osetljivost aktuelnih statističkih procedura bi se mogla iskazati 
posebnim indeksom, koji bi mogao da se konstruiše određenim količnikom t-testa sa koeficijentom 
korelacije, korigovanim brojem ispitanika i prosečnom vrednošću. U prezentovanim tabelama (11, 
12, 13) izračunati su samo količnici, koji ukazuju da se količnikom t-testa i koeficijenta korelacije 
po pravilu dobijaju pozitivne vrijednosti, kojima se može naslutiti da kod sportskih grupa, kada se 
upoređuju ponašanja varijabli sa biomotoričkom orjentacijom, postoji međusobna zavisnost.

Zaključak. Kada se upoređuju vrijednosti  t-testa i koeficijenta korelacije kod manjih sportskih grupa, 
u ovoj pilot-studiji utvrđeno je paralelno ponašanje vrednosti t-testa i koeficijenta korelacije, pa se 
na osnovu toga može zaključiti da se kod ovih uzoraka (ispitanika, varijabli i situacije) pojavljuje 
tendencija zavisnosti.
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AZ IFJÚSÁG HELYZETE DÉL-BARANYÁBAN
ESÉLYTEREMTÉS ÉS TEHETSÉGGONDOZÁS A 
HÁTRÁNYOS HELYZETŰ KISTELEPÜLÉSEKEN

Összefoglaló

 Magyarországon, a dél-dunántúli Dráva-menti területeket aprófalvas településszerkezet, 
hiányos infrastruktúra és hátrányos munkaerő-piaci helyzet jellemzi. A negatív migrációs trendek 
erodált társadalomszerkezetet eredményeznek a peremhelyzetbe került kistelepüléseken. 
 A helyi szolgáltatások biztosítása gyakran vállalhatatlan terhet jelentett a rendszerváltás 
után önállóságot kapott falusi önkormányzatok számára; intézményeik fokozatosan leépültek. A 
térség általános iskolái is jellemzően társulások, ill. intézmény-összevonások formájában működnek, 
megnehezítve a rossz közlekedési helyzetű településeken élő tanulók órán kívüli képzését és aláásva a 
nevelő munka hatékonyságát.
 Előadásunkban azokról a kezdeményezésekről számolunk be, amelyek elősegítik az 
aprófalvakban élő diákok oktatási integrációját, a tehetséges tanulók felkarolását, és esélyt teremtenek 
a továbbtanulásra – a társadalmi-szociális hátrányok leküzdése érdekében.   
 
 Kulcsszavak: aprófalvak, cigány népesség, ifjúság, integráció, szegregáció



OPPORTUNITY CREATION AND TALENT SUPPORT IN 
UNDERPRIVILEGED SMALL SETTLEMENTS

THE YOUTH IN SOUTH-BARANYA
Abstract

 The riverside area of Drava in Hungary’s South-Transdanubian region can be characterized 
by small settlements, underdeveloped infrastructure and high unemployment rate. In consequence of 
negative migration trends the power of local society in marginalized villages has been weakening.
 Providing and financing local services is mostly an impossible task for the local government, 
which is why lots of social and educational institutions have been closed in the rural area of Hungary. 
Elementary schools are mainly functioning in associations maintained by municipality-cooperation. 
This practice has negative effect on the chances and prospects of children living in small settlements 
with disadvantageous transport situation.   
 We would like to present some initiatives developing social and educational integration and 
supporting talents of children living in villages of the South-Transdanubian Region.
 
 Keywords: integration, roma population, youth, segregation, small villages



Bevezetés
A modern társadalmak fejlettségének fontos mutatója a humán erőforrás állapota, ill. a lakosság 
iskolázottságának szintje. Az elsajátított készségek, képességek közül kiemelkedik a tanulásnak, a 
folyamatos ismeretszerzésnek a kultúrája, amely nélkülözhetetlen felgyorsult, állandóan változó 
világunkban.  A lakosság képzettségi szintjének emelése különösen nagy jelentőséget kap a leszakadó, 
marginalizálódó térségekben, ahol komoly elvárások fogalmazódnak meg az oktatási rendszerrel 
szemben az esélyegyenlőség megteremtésének és a társadalmi hátrányok csökkentésének kapcsán. 
A rendszerváltást követő időszakban Magyarország gazdasági térszerkezete jelentősen átalakult 
(Enyedi 2004). Az alapfokú oktatás biztosítására kötelezett, a „települések piacára” kilépett falusi 
önkormányzatok ellentmondásos helyzetbe kerültek a népességmozgás fenti folyamatainak 
függvényében (Beluszky – Sikos T. 2007). Az oktatáspolitikára és intézményfenntartásra vonatkozó 
kormányzati célok és jogszabályok gyakori változása növelte a bizonytalanságot. A hagyományosan 
hátrányos helyzetűnek számító aprófalvas térségekben a finanszírozás sajátosságai, a csökkenő 
tanulólétszám és az önkormányzatok anyagi nehézségei miatt drasztikusan visszaesett az iskolát 
működtető kistelepülések száma (Reményi – Tóth 2009). 

Téma és módszerek
A vizsgált Dráva-menti térséget (a történeti Ormánság területét) súlyos munkanélküliség, szegénység 
és a cigány népesség magas aránya jellemzi. A terület jelentős részét lefedő Sellyei kistérség 
Magyarország harmadik legfejletlenebb kistérsége (a 174-ből). A 14 405 lakost (KSH 2009) tömörítő 
35 településen kilenc óvoda mellett, nyolc helyen működik általános iskola.
Tanulmányunkban a hátrányos helyzetű, aprófalvas térszerkezetű dél-baranyai térségben az 
alapfokú oktatás és tehetséggondozás terén megfogalmazódó problémákat és megoldásokat 
vázoljuk fel a témával foglalkozó szakirodalom, intézményi dokumentumok és iskolaigazgatókkal, 
pedagógusokkal, polgármesterekkel készült interjúk tükrében. Munkánk a speciális nehézségekkel 
küzdő kistelepüléseken alkalmazott stratégiák, valamint a társadalmi integráció és tehetséggondozás 
terén megvalósult eredmények bemutatására törekszik a hatékony gyakorlatok átadása érdekében.

Eredmények
A vizsgált Dráva-menti térségben az elaprózódott térszerkezet és az intézmény-összevonások miatt 
jelentkező közlekedési problémák jelentik az egyik legnehezebben áthidalható nehézséget, amit 
a tömegközlekedés átszervezése és a szegénység is tovább mélyít. Mindez nem csak a tanulók és 
pedagógusok utazásával kapcsolatban vet fel problémákat, de pl. a szülőkkel való kapcsolattartásban 
is gondot okoz. Megoldásként kínálkozott – a helyközi autóbuszjáratok kiegészítéseként – az 
önkormányzatok tulajdonában lévő falubuszok iskolajáratként való alkalmazása (több település 
összefogásával), illetve az egyes falvakban kihelyezett szülői értekezlet tartása (a tantestület érintett 
tagjai rendszeresen ellátogatnak a beiskolázási terület kistelepüléseire). 
A közlekedési problémák miatt komoly gondot jelent a délutáni programok megszervezése. A 
szakkörök és egyéb foglalkozások kiemelt szerepet töltenek be a tanulók tehetséggondozásában. Az 
iskolától távolabb élő tanulók szabadidejének hasznos eltöltésének megszervezése valós és sürgető 



igényként jelentkezett a marginalizálódó falvakban. Néhány településen a helyi értelmiség hiányában 
külső szereplők – elsősorban a történelmi egyházak képviselői (lelkészek, hitoktatók) – vállalták fel a 
diákok délutáni felügyeletének megszervezését tanoda-rendszerű foglalkozások keretében. (A spontán 
szerveződések az intézményesülés útjára léptek.)
A nemzetiségi hagyományok és a lokális identitás ápolása fontos eleme a kistelepülések 
megmaradásának. A körzet iskolái (a kisebbségi önkormányzatokkal együttműködve) nagy hangsúlyt 
fektetnek arra, hogy megismertessék a térség különböző etnikai csoportjaihoz (református magyar, 
katolikus horvát, beás cigány) kötődő kultúrák értékeit  a tanulókkal. Erre nem csupán szakkörök, 
de tematikus napok, gasztronómiai bemutatók keretében is lehetőség nyílik. A hagyományőrző 
szervezetek működése elsősorban a horvát többségű településeken jellemző. Az intézményeket és a 
civil szervezeteket nélkülöző falvakban egy-egy pedagógus, egyházi reprezentáns vállal fel esetlegesen 
közösségépítő feladatokat (pl. cigány zenekar szervezése beás fiatalokból).
A munkaerő-piaci beilleszkedés szempontjából kiemelt jelentősége van a továbbtanulásnak; erre 
elsősorban a térségen kívüli képzőhelyeken nyílik lehetőség. A hátrányos helyzet leküzdése és a 
felsőfokú tanulmányok megalapozása szempontjából a tehetséges – elsősorban cigány nemzetiségű 
– tanulók számára komoly esélyt jelent az ország első és egyetlen roma nemzetiségi gimnáziuma, a 
pécsi Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium.
Az iskolában a tanítás 1994 februárjában kezdődött meg a hatosztályos gimnáziumban (később 
négyosztályos intézményként folytatta munkáját), ekkor 54 gyermeket vettek fel. Ez a létszám 2010-re 
418 főre duzzadt, amelyből 232 fő nappali tagozatos tanuló, 85 diák esti tagozaton tanul, míg 101-en 
levelező tagozaton folytatják itt tanulmányaikat.
Az oktatási intézmény létrehozásának céljai között szerepelt, hogy a roma kisebbség fiatal tagjai 
kötődjenek saját kultúrájukhoz, melyet a cigány nyelv mellett külön tantárgyként is tanulnak. 
Ezen túlmenően fontos szempont volt, hogy „azoknak a tehetséges, de hátrányos helyzetű cigány 
gyerekeknek adjon esélyt a tanulásra, akik nem juthatnának el másként Pécsre”. (Pálmainé 2009. 
232. o.) A gimnáziumban tanuló vidéki diákok számára a Gandhi Kollégiumban biztosítanak 
szálláslehetőséget. 
Az intézmény 1996-ban elfogadott hosszú távú stratégiájában az alábbi célok szerepelnek: 

 - „A roma gyerekeknek egyenlő minőségű oktatást kell biztosítani a nem roma gyerekekével.
 - A magyarországi romáknak a történelmi nemzetiségekhez hasonlóan biztosítani kell a  
nemzetiségi intézményrendszert.
 - A Közalapítvány projektjeinek, illetve intézményeinek „kisugárzó” hatásúaknak kell lenniük.
 - A Közalapítvány projektjeinek, illetve intézményeinek oldania kell a romákkal kapcsolatos 
előítéleteket, elő kell segítenie a romák jobb megítélését a közvéleményben.”

A Gandhi 1998-as pedagógiai programja az alábbiakban összegzi a főbb célkitűzéseket:
„Célunk, hogy Magyarországon az összes roma gyerek olyan minőségű képzésben részesüljön, mint 
nem cigány társaik, valamint a magyarországi nemzetiségekhez hasonlóan egy részük nemzetiségi 
intézményekben tanulhasson... Az oktatás mellett feladatunk elismertetni iskolánk, az ilyen típusú 
iskolák létezésének jogosultságát, feladatunk megteremteni az oktatáshoz szükséges pénzeszközöket, 



feladatunk felépíteni magát az iskolát, meg kell írnunk a még soha nem volt nemzetiségi tanterveket, 
tankönyveket, szöveggyűjteményeket. Feladatunknak éreztük továbbá, hogy ne csupán azoknak a 
gyermekeknek segítsünk, akik a Gandhi Gimnázium tanulói lettek, hanem megkíséreljünk segíteni 
mindazon roma gyermekeknek, akik a magyar oktatási rendszerben vannak.”1

Az iskola működésének kezdeti időszakában csak cigány tanulókat vettek fel, és főként a rendkívül 
rossz közlekedési helyzetű kistelepülésekről toborozták a tanulókat, ahonnan a gyerekek nem tudtak 
bejárni középfokú intézményekbe. A toborzás során a pedagógusok végigjárták a régió hátrányos 
helyzetű kistelepüléseinek általános iskoláit, ahol a leendő tanulók kiválasztása tesztek és logikai játék 
segítségével történt.
Később és jelenleg is, nem csupán cigány diákok tanulnak a gimnáziumban, hanem hátrányos helyzetű, 
alacsony iskolai végzettségű szülők gyermekei is, bár a cigány tanulók többsége ma is jellemző (98%). 
A diákok főként kistelepülésről vagy nagyobb települések peremkerelüteiből származnak. A legtöbb 
tanuló szülei nem csupán alacsony iskolai végzettségűek, hanem többnyire munkanélküliek is. 
(Gandhi Pedagógiai Pogram – 2005) A gyerekek jellemzően közepes vagy annál is gyengébb iskolai 
eredménnyel és sokszoros hátrányokkal érkeznek, éppen ezért van nagy jelentősége a Gandhiban 
alkalmazott pedagógiai eszközöknek és speciális módszereknek. 

Összegzés
A számos előremutató lépés mellett sok probléma vár még orvoslásra a leszakadó kistelepüléseken 
élő diákok integrációs és munkaerő-piaci esélyeinek növelése terén. A helyi lehetőségek hiánya és a 
pozitív példák alacsony száma miatt nagy szükség van speciálisan képzett, elkötelezett pedagógusokra, 
valamint – a megfelelő tárgyi feltételek biztosítása mellett – az iskola, a család és a helyi hatalom 
együttműködésére alapozott támogató légkörre, amelyben kibontakozhat a jövő generáció érdekében 
végzett hatékony oktatói-nevelői munka.
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ODKRIVANJE NADARJENOSTI IN RAZVOJ 
USTVARJALNOSTI MLADIH SKOZI PROJEKTNO DELO

Povzetek

 Izobraževanje odraslih ima pomembno vlogo pri odkrivanju in razvijanju nadarjenosti 
mladih, kar doseže s spodbujanjem izobraževanja staršev, učiteljev, mentorjev in ozaveščanjem okolja.  
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj  (ZIK) s svojo izobraževalno in kulturno dejavnostjo, 
zlasti s projekti na področju kulture, razvija nove možnosti za glasbeno, likovno, literarno in filmsko 
kreativnost mladih. Projektno delo, zagotavljanje kakovosti, dostopnosti in trajnosti  projektov ima 
velik pomen  pri odkrivanju in razvijanju sposobnosti mladih. Nadarjeni se pri projektnem delu 
družijo, izkušenjsko učijo, razvijajo sodelovanje in medsebojne odnose, drug z drugim, z mentorji in 
z okoljem. 

 Ključne besede: nadarjenost mladih, izobraževanje, projektno delo,   kakovost, dostopnost, 
trajnost



IDENTIFYING GIFTEDNESS AND THE DEVELOPMENT 
OF CREATIVITY OF YOUNG PEOPLE  THROUGH 

PROJECT WORK
Summary

 

 Adult education plays an important role in identifying and developing giftedness of  young people 
which is achieved by promoting the education of parents, teachers, mentors and by raising the awareness 
of the surroundings. Institute of Education and Culture Črnomelj (ZIK) with its educational and cultural 
activities and particularly with projects in the areas of culture, develops new opportunities for musical, 
artistic, literary and film creativity of young people. Project work, assurance of quality, accessibility and 
sustainability of projects is of great importance in identifying and developing the giftedness of young 
people. The talented and gifted socialize during project work, practise experiential learning, develop 
cooperation and mutual relationships with each other, with mentors and with the surroundings. 

 Keywords: giftedness of young people, education, project work, quality, accessibility, 
sustainability 



Uvod

Živimo v času, ko se vse bolj poudarja pomen učenja in razvoj posameznika ter njegovih sposobnosti. 
Pomembna naloga izobraževalcev je, da pomagajo razvijati in negovati sposobnosti, spodbujajo 
razvijanje ustvarjalnosti, širijo in poglabljajo znanje, razvijajo sodelovanje pri delu z nadarjenimi in 
ustvarjajo možnosti za druženje nadarjenih učencev glede na njihove interese in potrebe.

V nadaljevanju bo predstavljen pomen izobraževanja odraslih pri odkrivanju in spodbujanju 
nadarjenosti ter njegova vloga v prihodnje, projektno delo z nadarjenimi osebami, skrb za kakovost 
in dostopnost projektov na področju razvoja nadarjenosti in pomen njihove trajnosti pri odkrivanju 
in razvijanju nadarjenosti. 

Pomen izobraževanja odraslih pri odkrivanju in spodbujanju nadarjenosti

Odkrivanje nadarjenih učencev je zelo zahtevna naloga, ni stvar posameznega starša ali učitelja oziroma 
mentorja. Pomembno pri tem je povezovanje in sodelovanje v okolju, tako učiteljev, svetovalnih služb, 
staršev, zunanjih strokovnjakov in organizacij, ki z razvojem možnosti omogočajo dostopnost razvoja 
nadarjenosti različnim ciljnim skupinam. Za razvoj nadarjenosti je značilno prepletanje prirojenih 
sposobnosti in učenja, vzajemno delovanje med dednostjo in okoljem. Okolje ima tako pomemben 
vpliv na razvoj nadarjenega otroka. 

Vloga izobraževanja odraslih je velika, saj lahko prispeva k ozaveščanju tako staršev kot učiteljev in 
širšega okolja, da celovito pristopijo k odkrivanju nadarjenih otrok in jim omogočijo razvoj njihovih 
sposobnosti. Skozi posredovanje znanj in informiranje staršev in pedagoškega kadra o značilnostih 
nadarjenih otrok, omogoča lažje odkrivanje nadarjenosti otrok in razvoj otrokovih interesov.

Vloga učiteljev in mentorjev, ki s strokovnega vidika lahko objektivno ocenijo mladostnikovo 
nadarjenost, je ena najbolj pomembnih v fazi odkrivanja vsestranskega ali posameznega talenta. Na 
večjo oviro naletimo, ker učitelji niso vedno najbolj educirani in motivirani, da bi prevzeli skrb in 
odgovornost za razvoj določenega talenta mladega človeka. (Žagar, 2009, 155-156)

Zlasti pomemben dejavnik pri spodbujanju razvoja nadarjenega otroka je družina. Starše je potrebno 
spodbujati h kvalitetnemu preživljanju časa s svojim otrokom, skozi raziskovanje, učenje in igro. 
Pomembno je, da razvijajo tista področja, ki otroka zanimajo, predvsem pa, da ga poslušajo in 
opazujejo.

ZIK Črnomelj si, zaradi pomembne vloge staršev in učiteljev pri odkrivanju in razvoju nadarjenosti 
otrok, s prijavami na javne razpise prizadeva pridobiti finančna sredstva za izvajanje predavanj in 
delavnic za starše in učitelje. 

Ferbežer (2002, 308) ugotavlja, da je v prihodnosti pričakovati še intenzivnejše vključevanje staršev 



v skrb za razvoj talentov. Povečan poudarek na vključevanju staršev izhaja iz spoznanj o njihovi, 
pomembni, tvorni in nenadomestljivi vlogi v vseh sestavinah in fazah razvoja nadarjenosti. V ta 
namen bodo organizirani tečaji, društva, svetovalnice, spontane skupine staršev. 

Na tem področju bo imelo izobraževanje odraslih še posebno pomembno vlogo, tako pri izobraževanju 
staršev kot pri vzpostavljanju odnosov in povezovanju v okolju.

Projektno delo z nadarjenimi osebami

George (1997, 26) v svojem delu navaja, da so nadarjeni učenci tisti, ki izkazujejo nadpovprečne 
uspehe na celi vrsti področij dejavnosti, talentirani učenci pa so učenci s potencialom izkazovanja 
nadpovprečnih uspehov na enem področju dejavnosti. 

Talentirane osebe so najboljše takrat, ko se izražajo z umetnostjo, plesom, gledališčem, glasbenim 
igranjem oziroma petjem. (Galbraith, 1992, 21)

ZIK Črnomelj skozi projekte na področju kulture razvija nove možnosti za kreativnost mladih na 
področjih glasbene, likovne, literarne in filmske dejavnosti. Ti projekti so: Mednarodna kiparska 
kolonija mladih Črnomelj, Župančičeva frulica, Filmski tabor Kolpa in Glas mladih. 

Mednarodna kiparska kolonija mladih je projekt, kjer mladi, ki izkazujejo talent na likovnem 
področju, ustvarjajo v različnih kiparskih delavnicah. Pri delu jih usmerjajo in jim pomagajo izkušeni 
mentorji. Nastala kiparska dela so preko razstav postavljena na ogled laični in strokovni javnosti.

V Filmski tabor Kolpa so vključeni mladi z izraženim talentom in interesom za filmsko ustvarjanje. 
Pod mentorstvom priznanih filmskih strokovnjakov v teoriji in praksi spoznajo vse faze filmskega 
ustvarjanja. Rezultat tabora so nastali animirani, dokumentarni in igrani filmi, ki so plod idej in dela 
mladih avtorjev.

Župančičeva frulica je projekt z dvajsetletno tradicijo. Vključuje mlade literarne ustvarjalce in 
umetnike govorjene besede Mladi pesniki ustvarjajo pesmi na določeno temo. Mladi deklamatorji 
svoje govorne sposobnosti urijo z deklamiranjem izbranih pesmi uveljavljenega avtorja. V projektu 
nastane pesniška zbirka izbranih pesmi najboljših mladih slovenskih pesnikov.

Glas mladih je festival, ki spodbuja glasbeno ustvarjalnost in je namenjen mladim, neuveljavljenim 
glasbenikom. V projektu se spodbuja avtorsko delo mladih na področju glasbenega ustvarjanja, razvoj 
plesne dejavnosti, voditeljskih sposobnosti in izvedbe odrskega nastopa.

Učinkovito pri spodbujanju nadarjenosti je delo v projektnih skupinah, kjer se srečujejo nadarjeni 
učenci skupaj z mentorji – strokovnjaki s področja, na katerem je izražena nadarjenost. Zelo 
pomembno je, da nadarjeni razvija svoje sposobnosti v sodelovanju z mentorjem ali učiteljem, ki ga 
bo s svojim vzgledom še dodatno motiviral.



 ZIK Črnomelj daje velik poudarek izboru ustreznih mentorjev oziroma strokovnih sodelavcev, 
ki sodelujejo v navedenih projektih. Predvsem so pri dobrem mentorju pomembne: strokovna 
usposobljenost na določenem področju, izkušnje in pedagoški čut s katerim mentor svoje znanje deli 
nadarjenim otrokom. Prednost pri delu z nadarjenimi imajo strokovnjaki iz domačega okolja.

Temeljna načela za delo z nadarjenimi so: uveljavljanje mentorskih odnosov med učenci in strokovnjaki, 
poglabljanje in pridobivanje novih znanj, razvijanje ustvarjalnosti, uporaba sodelovalnih oblik učenja, 
spodbujanje samostojnosti in ustvarjanje možnosti za druženje. Ta temeljna načela še posebej pridejo 
do izraza v projektih, ki jih izvaja ZIK Črnomelj.

Ferbežer (2002, 9) omenja v svojem delu Deklaracijo o izobraževalnih pravicah nadarjenih otrok, kjer 
je zapisano, da imajo nadarjeni otroci pravico se občasno, izkušenjsko družiti in vzajemno sodelovati 
z drugimi nadarjenimi otroki z namenom razumevanja in izzivalnega aktiviranja. 

Bistveni element ZIK-ovih projektov je ustvarjalno druženje in spoznavanje mladih iz širšega 
geografskega področja z namenom pridobivanja kakovostnih likovnih, filmskih, glasbenih, literarnih, 
ipd. izkušenj. Veliko poudarka je namenjenega druženju mentorjev in njihovi izmenjavi mnenj ter 
izkušenj.

Pomen kakovosti projektov pri odkrivanju in razvijanju nadarjenosti 

Skrb za kakovost projektov je velikega pomena za ohranitev in razvoj projekta, s katerim želimo 
odkrivati in razvijati nadarjenost mladih. V nadaljevanju bo predstavljena evalvacija projektov, ki jih 
izvaja ZIK Črnomelj. 

V procese presojanja in razvijanja kakovosti je potrebno vključiti različne javnosti, tako notranje 
kot zunanje, ki so povezane s projekti. Svoje izkušnje presojanja in razvijanja kakovosti na področju 
izobraževanja odraslih ZIK Črnomelj prenaša na kulturne projekte. 

Evalvacijo projektov izvaja na področjih vodenja projekta (načrtovanje in izpeljava projekta, 
zagotavljanje finančnih sredstev), mentorjevega dela, (strokovno delo, odnos do udeležencev, 
zadovoljstvo), dela z udeleženci projekta (komunikacija, spremljanje in spodbude, zadovoljstvo), 
sodelovanja s partnerji v ožjem in širšem smislu (informiranje, možnost vplivanja in sodelovanja v 
projektu)  in materialnih pogojev (učno okolje). Informacije o kakovosti dela na navedenih področjih 
pridobiva na podlagi  vprašalnikov za udeležence in mentorje, osebnih razgovorov z vključenimi 
osebami, analize objav v medijih in končnega srečanja s partnerji, ki sodelujejo pri izpeljavi projekta.

Kot pravi Možina (2003, 117) je nujno informacije, ki so pridobljene v postopkih evalvacije, uporabiti 
za premislek o ciljih, učnih izkušnjah in organizaciji izvedbe projekta ter morebitnih potrebah po 
novih spremembah in izboljšavah.



ZIK Črnomelj za vsak projekt izdela evalvacijsko poročilo, kjer predstavi pridobljene podatke in 
ugotovitve ter naredi akcijski načrt za uvajanje sprememb in izboljšav. Takšna izboljšava je tudi 
mednarodno sodelovanje, še zlasti pri kiparski koloniji mladih, kjer se vsako leto vključujejo mladi iz 
različnih držav.

Pomen dostopnosti projektov pri odkrivanju in razvijanju nadarjenosti

Zelo pomembno je, da so projekti dostopni nadarjenim osebam, in sicer s socialnega, ekonomskega 
in informacijsko-komunikacijskega vidika. Dostopnost učenja je še posebej poudarjena v Strategiji 
vseživljenjskega učenja v Sloveniji in v evropskih smernicah.

Socialna dimenzija pomeni, da je pri spodbujanju razvoja nadarjenosti mladih nujno omogočiti 
dostopnost projektov otrokom iz različnih družbenih slojev oziroma različnih ciljnih skupin. 
Makarovič (2005, 21) opozarja, da je za obstoj malega naroda, kakršen je slovenski, ključnega pomena, 
da se noben njegov talent ne izgubi. Neodkriti in neizraženi talenti se skrivajo predvsem med nižjimi 
sloji. Projekti, ki jih izvaja ZIK Črnomelj, spodbujajo vključevanje talentiranih iz različnih ranljivih 
skupin, zlasti predstavnikov romske etnične skupnosti in otrok z lažjimi motnjami v duševnem 
razvoju. 

Pod ekonomsko dimenzijo razumemo materialno dostopnost projekta talentiranim osebam. 
Pomembno je pridobivanje finančnih sredstev za izvedbo projektov na podlagi prijav na javne razpise 
in donatorskih sredstev. Na ta način ZIK omogoča vključevanje v projekte tudi nadarjenim iz revnejših 
družin, s tem zagotavlja enake možnosti otrokom in povečuje dostopnost projektov.

Informacijsko-komunikacijska dostopnost projektov se povečuje s pripravo razstav, filmskih projekcij, 
objav na spletnih straneh projektov, izdaje pesniških zbirk, predstavljanja v medijih in na družabnih 
prireditvah. Na ta način se poveča dostopnost vključevanja in sodelovanja mladih nadarjenih.

Pomen trajnosti projekta pri odkrivanju in razvijanju nadarjenosti

Trajnost projekta ima pomembno vlogo pri odkrivanju in razvijanju nadarjenosti, saj se nadarjene 
osebe lahko več let vključujejo v projekte, pri tem osebnostno rastejo in razvijajo svoj talent. Pri 
trajnosti projekta so značilne tako časovna, vsebinska in formativna dimenzija kot inovativnost in 
aktualnost.

Tradicija (večletno delovanje in razvoj) posameznega projekta pomeni, da je projekt poznan in 
zasidran v nekem širšem okolju. Pri tem je pomembna vsebina posameznega projekta, ki se v osnovi 
ne spreminja, ampak le kakovostno nadgrajuje. Forma posameznega projekta se skozi leta ohranja in 
postaja prepoznavna v okolju. Za trajnost projekta pa sta pomembni tudi inovativnost in aktualnost, 



saj projekt ne more ostati na ravni začetnega razvoja, ampak se mora nenehno povezovati z aktualnimi 
dogodki v okolju in vključevati novosti.

Zaključek

Namen prispevka je bil predstaviti pomen izobraževanja odraslih pri odkrivanju in razvijanju 
nadarjenosti mladih ter projektnega načina dela z nadarjenimi. Pri tem je pomembno zagotavljanje 
kakovosti projekta, njegova dostopnost za različne skupine in trajnost. Iz teh vidikov so bili 
predstavljeni projekti, ki jih izvaja Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj in s tem odpira 
možnosti za glasbeno, likovno, literarno in filmsko kreativnost mladih.
Odkrivanje in razvijanje nadarjenosti naj bo naš nenehen izziv, saj so resnično bogastvo sposobnosti, 
ki so del nas samih.
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TALENT DEVELOPMENT WITH GAMES IN FREE TIME 
ACTIVITIES

Summary

 Objective

 Gifted people have an essential role in social development. Therefore, gifted children need 
to be constantly nurtured to become talented adults. Talent development in schools is traditionally 
restricted to lessons. However, it is worth examining whether free time activities, along with them 
games could be suitable to achieve our goal.

 Results

 Today, we are paying more attention to the provision for the gifted and talented during after-
school activities. Gifted children and youths cannot only be scouted and developed in school lessons, 
but also in facultative programmes.

 Conclusions

 Games, being among the most popular leisure time activities, provide great opportunities 
for teachers in talent development. Among others, the method of training, which applies purposeful 
games, is an effective means of developing social and leadership skills.

 Keywords: talent, school, leisure time, games, training



Introduction

Although the interpretations and conceptualisations of talent have improved a lot, they still do not 
provide an unequivocal definition.

Presenting two significant models may facilitate the interpretation of giftedness. According to 
Renzulli’s (1978) Triad Model, giftedness features the combination of above average ability, high levels 
of task commitment, and high levels of creativity.

Building on Renzulli’s model, Mönks (1997) developed the Multifactor Model including personality 
and environmental aspects. The Personality Triad consists of outstanding abilities, creativity and 
motivation (replacing task commitment) and the Environmental Triad involves school (heads and 
staff), peer group (developmental equals) and family (family background) providing supportive 
atmosphere, material and personal conditions. (Czeglédy and Rozgonyi, 2008)

Society has several approaches to the gifted and talented. In practice, there are many conceptions 
and programmes being implemented, which are not complete but have remarkable elements. Talent 
development is traditionally associated with school classes, where a well set-up, attractive and 
streamlined curriculum, properly adjusted to age groups with high applicability is implemented.

Differentiating instructions, group work and individual assignments support students in working at 
their own ability and skill levels and at their own pace to acquire the material in different quality and 
quantity. Gifted students can work more independently with higher motivation and activity. Therefore, 
more instruments are needed for active learning. Manipulative activities and the procession of 
materials in a playful and competitive way prevent students from demanding, boring and monotonous 
exercises and also provide enjoyment. This goal can only be achieved by highly qualified and creative 
teachers who have great knowledge of methodology.

(Czeglédy and Rozgonyi, 2008)

Materials and methods

Apart from school lessons, we are paying more attention to talent development in extra-curricular, 
leisure activities. Gifted children and youths cannot only be scouted and nurtured in classes, but also 
in facultative programmes.

By means of theoretical and literature analyses and the presentation of practical experience we 
examine the potential role of free time activities in recognizing and selecting the gifted and talented 



as well as the role of these activities, particularly games and trainings in talent development.

Results

Free time refers to the period of time remaining after meeting obligatory, personal and accessory 
needs and duties; it is featured by volunteering and it is free from responsibilities. Free time activities 
can be organized and self-organized. The aim of free time activities can be nurturing the gifted 
(competition), useful pastime, hobby (special interest), career guidance, relaxation, recreation, 
rejuvenation, community building, compensation, meeting needs (exercise and games), preserving 
traditions or art education.

Organized forms of free time activities can be school and after-school events, special circles, clubs, 
competitions, games, outings, excursions, adventure parks, theme parks and camping. Some specific 
places to visit can be for example: the Palace of Wonders in Budapest, planetariums in some cities and 
Szórakaténusz Toy Museum and Workshop in Kecskemét.

To provide good opportunities for students’ purposeful development it is required to organize suitable 
free time activities and games adjusted to the different types of talents.

Some examples of such activities:

Social/leadership talents – self-knowledge, relationship and community development trainings.

Sports talents – sports clubs and associations – sports competitions.

Dance talents – special circles, clubs.

Musical and vocal talents – solfege, playing instruments, choir, clubs.

Handicraft, visual art talents – special circles, organizing exhibitions and excursions.

Mathematical talents – special circles, competitions.

Natural science talents – special circles, laboratory, experiments, excursions.

Social science talents – special circles, libraries, museums.

Free time activities are more reliable to predict creative adult life accomplishment than IQ and 
creativity tests and school achievements.

Indeed, almost all talented adults pursued some kind of non-school related (!) activities intensively in 



their childhood, which were ignored or unknown at school. Whether their families just let them do 
or gave support, they regarded these activities as their children’s autonomous territory.

Gifted children used to act intensively, made joyful efforts to acquire information and proficiency in 
different fields of their own interest. They chose suitable reference persons for that. They would build 
up their own personalities that way, they were prepared to work and gained perseverance in their 
job. That is, they learnt accomplishing and creating something free from authoritative pressure. In 
contrast with school results, free time activities are usually not associated with rewards or punishment. 
Therefore, children are influenced by intrinsic motivation, their own interest and autonomy to allow 
wider space for creativity. Autonomy has an outstanding role in developing creativity. It has also been 
demonstrated with the level of creativity in children’s drawings. This can justify our interpretation 
of free time activities as the indicators of creativity. Predicting talents has been based on school 
achievements so far as free time activities are far beyond school, especially far from lessons. In 
addition, it is often not the gifted and talented who do well and orderly at school, but they tend to be 
more eccentric.

Specific information gained from childhood free time activities provide a base to predict talents. 
For instance, if students want to become biologists, they have to be deeply engaged in this field in 
their free time. It is not enough for them to attend lessons and learn the material there. It shows that 
they are truly interested in that particular topic and put a lot of time and effort in it. They pursue 
their activities more intensively and have wider field of interest than their peers. While examining 
creative activities it is worth emphasizing free time activities as school work does not require so much 
creativity. Talented children prefer pursuing activities in their free time which require a lot of effort, 
energy and investment. They often choose special, unusual leisure time activities. That is why it is 
usually unknown at school. It is typical that students with very good school results have no time and 
energy for leisure time activities. Indeed, the time factor plays an important role in talented children’s 
free time activities. (Geffert and Herskovits, 1990)

Games, being among the most popular free time activities, provide great opportunities for talent 
development due to their pedagogical value:

Games motivate – they are interesting activities

Games activate – they educate for work

Games inspire to create – they develop creativity

Games differentiate – children play games at their own ability level

Games regulate – they help acquire norms



Games criticise – coordinate participants with equal roles

Games encourage to follow models – they help acquire social behaviour

One type of talent is the social/leader talent. This type is examined by researchers among young 
learners as early as in their early years at school.

(Gyarmathy, 2003)

The training method with purposeful games can be an effective means of developing social and 
leadership talents. (Bús, 2009)

The following types of games can prove applicable in practice to develop social/leader talents with the 
training method.

Self-knowledge development

True self-knowledge is very important for talented children so that they can realize their potentials 
and deficiencies as well. Games can enable them to become aware of their external and internal 
qualities; they develop time management, relation with their own names and siblings, all of which are 
reflected among peers. Thus games facilitate their development.

Some examples of such games: ’24 hours’, ’What does the mirror show?’, ’Names’, Brothers and sisters’, 
’Own coat of arms’, ’Five words’, ’What would I become if …’, ’Advertisement’.

Relationship development

It is important that students get to know one another in order to build up relations, which they can 
develop to establish future cooperation with peers.

With games we can provide models for relationship between sexes, external and internal qualities and 
cooperation based on trust and helpfulness.

Some examples of these games: ’Introduction with the help of a peer’, ’Mirror game in pairs’, ’Drawing 
in pairs’, ’Imaginary gift’, ’Boys are like this, girls are like that’, ’Blindfold guide’, ’I recognize you!’, 



’The pirate’s treasure’.

Community development

The gifted and talented require great community cooperation for their individual fulfilment. Games 
also prove to be useful to try leadership roles since cooperation needs to be initiated, organized and 
controlled. It is important that everybody should be given an opportunity to try leadership roles.

Taut situations can only be solved with complete cooperation; nobody should be excluded from the 
arrangement. Thus students can learn appreciating their peers’ interest and personalities as well as 
adapting to them.

Some examples of the games: ‘Common symbol, coat of arms’, ‘Trap’, ‘Ravel’, ‘The island’, ‘Our house’, 
‘Common drawing’, ‘Jackpot’, ‘Spatial sociometry’, Role plays, ‘The text remains’, Situational games.

Conclusions

Free time activities, especially games can be suitable means in talent development. Social/leader talents 
can be nurtured with games in self-knowledge, relationship and community development trainings.

Common games in pleasant atmosphere enhance talents’ self-knowledge, recognition of others, 
cooperation and leadership experience.
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ANYANYELVÁPOLÁS A KÖRNYEZETÜNK ÉS A 
TERMÉSZET ÉS TÁRSADALOM ÓRÁKON

Összefoglaló

Az integrált és interdiszciplináris oktatással számtalan publikáció foglalkozott. Több szakmai 
továbbképzés tárgyát képezte. Sajnos, mégis igen keveset tudunk gyakorlati megvalósításáról. Vajon 
az egyes tantárgyak tartalma és követelményrendszere bekerül-e más tantárgyak óráiba? Hogyan, mi 
módon segítheti az integrált és interdiszciplináris oktatás a kisebbségi nyelven folyó oktatást? Vajon 
a tankönyvfordítások helyettesíthetik-e az anyanyelven írt könyveket? Milyen mértékben segítik az 
említett tantárgyak a gyerekek nyelvi fejlődését, beszédképességüket? Munkájukban a szerzők többek 
között ezekre a kérdésekre keresik a választ.

Kulcsszavak: anyanyelv, oktatás, interdiszciplináris, integrált

ATTENDANCE OF THE MOTHER TONGUE AT THE 
LESSONS OF „ENVIRONMENT” AND „NATURE-

SOCIETY”
Summary

 A lot of publications dealt with the integrated and interdisciplinary education. It was the subject 
of numberless courses. However, we unfortunately do not know a lot of its practical implementation. 
It is a question whether the content of certain course and its requirement become part of other course. 
How can the integrated and interdisciplinary education promote the education on the minority 
language? Can the translations of the coursebook substitute the books written on mother tongue? 
In what extent can the mentioned courses promote the child’s improvement in the language? The 
authors are dealing with these topics in their work.
 
 Keywords: mother tongue, education, interdisciplinary, integrated



BEVEZETŐ

A XVIII. században tért hódított a különböző tudományok oktatása, az egyes tantárgyak 
megjelenése. Az általános (elemi) iskolákban a természetrajz, földrajz és történelem módszeres 
tanítása előtt bevezették az „elemi tárgytanítás” tantárgyat. A korabeli pedagógusok egyetértettek 
abban, hogy a kisdiákok ismerjék meg a közvetlen valóságot, de abban már nem, hogy a tantárgynak 
milyen célja van. Egyesek szerint a környezet megismerése a cél, mások szerint viszont a beszédkészség 
fejlesztése a fontos, míg mások szerint a nevelésre kell fektetni a hangsúlyt. Mai szóhasználattal élve 
egyesek szerint az oktatási, mások szerint a funkcionális, megint mások szerint pedig a tanítás nevelési 
feladatai kerültek előtérbe.  

Szólnunk kell a környezetünk\természet és társadalom tantárgyak hányavetett előéletéről, hogy 
megértsük az oktatásban betöltött mai szerepüket (Czékus 2005: 9−15, Pálinkás József 1972: 49−66).

A kiegyezés után, 1868-ban megszületett az első magyar népoktatási törvény. 

Ebben a tantervben (1869-től élt) kötelező tantárgyként szerepelt a beszéd- és értelemgyakorlat 
(Hadnagy 1989). Célja az volt, hogy a diákokat bevezesse az iskolai életbe. E tantárgy egyik témaköre 
volt a gyerekek szemléleti körébe eső elemi ismeretek. Az értelmi képességek fejlesztését szorgalmazta. 
Földrajzi és természetrajzi fogalmakkal egyaránt megismerkedtek a gyerekek. A gondolkodás 
fejlesztését szolgálta a sok összehasonlítás. Az 1887-es utasításban már a leírás helyett az elbeszélés és 
a koncentráció került előtérbe. A kirándulások fontosságát emelte ki. Először a valóságot figyeljék meg 
a gyerekek, csak azt követően elemezzék a képeket (Mészáros: 1997). Аz 1. táblázat a századfordulón 
érvényben lévő tantervet mutatja be (Zatskó Alajos gombosi tanító tanterve, 1895) 

Az új tanterv (1905) értelmében a beszéd és értelemgyakorlatok tantárgy célja az ismeretszerzés, 
értelemfejlesztés, erkölcsnemesítés alapjainak megadása volt. Fontosnak tartották a figyelem 
felkeltését is. A helyi viszonyokat is figyelembe kellett venni. Csak az 1. és 2. osztályban szerepelt. 
A tanítás eszközei az élőszó és a szemléltetés volt. Az ismeretszerzés kiindulópontja „a szülői ház, 
szélső körül a község határa”. A módszertani ajánlás szerint erre épült a földrajz, a történelem és a 
természettudományi tárgyak oktatása. Így a 3-4. osztályban a környezetismeret a földrajz tartalmába 
épült.

Az SzHSz megalakulását követően a természet és társadalom tanítását is felölelő tantárgy 
elnevezése az idők folyamán változott. Volt elemi tárgytanítás (početna stvarna obuka), beszéd és 
értelemgyakorlatok (jezička obuka; početna stvarna i životna obuka) is.

Mint külön tantárgy, a természetismeret csak 1926-ban (!) jelentkezett, 1933-tól 
természettudományok tanítása név alatt tanították, 1944-ben megint megváltozott az elnevezése, 
elemi tárgytanítás lett a hivatalos megnevezés, 1945-50 között, 1952-55 között pedig a megfigyelés, 
kézimunka, gondolkodás és beszédgyakorlatok tantárgyat tanították. Ebben az időszakban az elemi 
tárgytanítás az anyanyelvi oktatás része volt. A 3. és 4. osztályban azonban már létezett természetrajz, 



földrajz és történelem is. A következő változás 1955-ben következett be, az 1.-6. osztályban természet 
és társadalmi ismereteket tanítottak. Az újabb változásra mindössze három évet kellett várni: 1958-
ban az 1.-3. osztályba bevezették a természet- és társadalmi ismereteket, a negyedik osztályban pedig 
a természeti ismereteket és a társadalmi ismereteket.

Ma az első és második osztályban környezetünk, a harmadik és negyedik osztályban pedig 
természet és társadalom név alatt tanítják. 

A beszéd- és értelemgyakorlatok a többi tantárggyal szemben központi helyet foglalt el az 
oktatásban. Végigkövetve a környezetünk tantárgy gyötrelmes történelmét, arra a következtetésre 
jutunk, hogy természeti és társadalmi környezetünk megismerése és a beszédkészség fejlesztése szinte 
azonos jelentőséggel bírt az egykori iskolákban. A tanítás központjába a gyermek került. A tanterv a 
nevelési területek (főleg a valláserkölcsi) realizálását szorgalmazta.

1. táblázat

A Gombosi Állami Elemi Népiskola tanterve (Zatskó Alajos gombosi tanító tanterve, 1895.) 

F.sz.
A tantárgy 

megnevezése
I. 

osztály

II. 

osztály

III. 

osztály

IV. 

osztály

V. 

osztály

VI. 

osztály
A heti órák 

összege

1. Hit- és erkölcstan 2 2 2 2 2 2 2

2. Beszéd- és ér-
telemgyakorlatok 1 1 1

3. Olvasás 2 2 1 1 2 2 8
4. Szépírás ½ ½ ½ ½ ½ ½
5. Helyesírás ½ ½ ½ ½ ½ 1
6. Magyar nyelvtan ½ ½ ½ ½ 2
7. Szám- és mértan 1 2 1 1 1 1 7
8. Földrajz ½ 1 ½ ½ 2 ½

9. Történelem és 
alkotmánytan ½ ½ 1

10. Természetrajz ½ ½ 1

11. Természettan és 
vegytan ½ ½ 1

12. Ének ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1
13. Testgyakorlás 1 1 1 1 1
14. Női kézimunka 2 2 2 2 2 2 2

15. Gazdasági gyakor-
latok

A selyemhernyó 
tenyésztése 31



A KÖRNYEZETÜNK ÉS AZ ANYANYELV KAPCSOLATA

A szerbiai tantervekben két megnevezés él. Az 1. és 2. osztályban a környezetünk tantárgyat 
tanulják a gyerekek, míg a 3. és 4. osztályban ennek a tantárgynak a természet és társada lom a 
megfelelője. A továbbiakban mind a négy osztályra – hacsak nem indokolt az eltérés - a környezetünk 
megnevezést használjuk. 

A Faludi (Fuchs) János és Szép József által szerkesztett Magyar ABC és olvasókönyv a népiskolák 
1. osztálya számára összeállított könyv (Faludi-Szép 1884) néhány kimondottan környezetismereti 
részletét ismertetjük.

A  kecs-ke

a  kecs-ke há-zi á l-lat .  tes-tét-nek ré-szei a fej,  a de-rék, a lá-bak és a fark . m i  van 
még a fej  és a de-rék kö-zött? a de-rék-nek még mi a ne-ve? a  kecs-ke fe-jén két szar-
vat v i-sel .  sza-ká-la is van a kecs-ké-nek.  e-gész tes-tét dur-va szőr fe-di.   m in-de-nik 
lá-bán két kö-röm van. e-ze-ket csü l-kök-nek ne-vez-zük.

a  kecs-ke e-szik fü-vet és szé-nát.  kü-lö-nö-sen sze-re-t i  a fák le-ve-le-it  és f i-
a-ta l  haj-tá-sa-it .  a  ká-posz-tát is  sze-re-t i .  né-ha a fák-ra is föl-má-szik .  le-rág-ja 
lomb-ja-i-kat .  a-zér t nem e-resz-t ik a kecs-két a ker t-be. a  ker-tész ot t nem szi-ve-
sen lát-ná. ot t  kár t o-koz-na.

a  kecs-ke ad ne-künk jó te-jet .  ez i-gen táp-lá-ló.  mel l-be-te-gek-nek va-ló-di or-
vos-ság. hú-sa is jó-í-zű. bő-ré-ből czi-pő-ket ké-szí-te-nek. a  kecs-ke f i-át g i-dá-nak 
ne-ve-zik .  en-nek hú-sa i-gen iz-le-tes.

A ház

Az emberek házakban lak nak. El tudná va lak i mondani,  melyek a ház részei? 
Hog yan nevezzük a háznak azon részét ,  hol leginkább tar tózkodunk? Hol szoktak 
főzni? Hol szárít ják a ruhát? A padlásra eg yet-mást el  is  tehetünk. Mire haszná ljuk 
az éléskamrát? Hát a pincze mire va ló? A padlásra csak lépcsőn mehetünk; a pinczébe 
is csak lépcsőn juthatunk. A pincze a ház lega lsó, a padlás pedig a leg felső része. 
Városokban a leg több ház nag y és több emeletből á l l .  I ly házakban a szobák, konyhák 
és éléstárak eg ymás fölöt t vannak. Vajjon iskolaházunk hány emeletes? Hog y eg y ik 
lakásból a másikba mehessünk, vannak a házakban folyosók. A folyosóról többnyire 
előszobába vag y a konyhába érünk. Csak innét mehetünk a szobákba. Az erkély is a 
fa lakon van.



A tornáczon örömest játszanak a g yerekek.

A szobákban különféle bútorok vannak. Melyek azon szobabútorok, melyekre 
leginkább szükségünk van? A konyhában van a tűzhely.  Ott vannak a konyhaedények 
is .  Nevezzetek meg néhány konyhaedény t!

A házak fa la it  miből épít ik? Mielőt t a ház fa la it  épít ik,  szi lárd a lapot rak nak a 
földbe. Vajjon k i épít i  a fa lakat? Mit tesz a kövek és téglák közé? A ház tetejét ácsok, 
és cserepesek csiná lják . Az ács k i faragja a gerendákat,  szarufákat és kereszt fákat. 
Ezeket összeá l l ít ja és a léczeket felszegezi.  A cserepes pedig cserépzsindelylyel befedt.

Az SzHSz idején, 1924-ben Zágrábban kiadott, Mihajlovity Dejan által szerkesztett Magyar ABC 
a magyar ajkú elemi népiskolák 1. osztálya számára íródott tankönyvből valók az alábbi sorok:

Köszöntések és kívánságok.

Jó reggelt!  Jó napot! Jó estét!  Jó éjt!  Jó éjszakát!  Szép á lmokat! Isten segéljen! 
Jó étvág yat!  Egészségére! Isten hozta! Vár va vár ta lak! Jó mulatást!  Isten veled! 
Szerencsés utat!  A v iszont látásig! Dicsér tessék a Jézus Krisztus!

A tantárgyak közötti korreláció szükségességét nem kell indokolni, hiszen a két tantárgy 
történelmi fejlődése is ezt bizonyítja. Ahelyett, hogy ezt a természetes összefűződést, összefonódást 
a pedagógusok nap, mint nap erősítenék, az elszigetelés tanúi vagyunk. Az egyes tantárgyak élik a 
maguk önálló életét. A tanítók jelentős hányada bizony szem elől téveszti, hogy nincsenek anyanyelvi, 
természettel kapcsolatos, társadalmi, matematikai stb. tartalmak. A gyerekek az őket körülvevő 
világot a maga teljességében élik meg, nem fragmentá ltan. Jó néhány éve sok helyen és sokszor 
elhangzott már – a tanmenet utasítása is tartalmazza – az integrált alapú és interdiszciplináris oktatást. 
Sajnos, kimondott szó és írott szöveg marad. 

Ezekhez a negatív jelenségekhez társul még a környezetünk céljainak meghatározása.

Az állandó irányzatok a következők:

- az ismeretszerzési folyamatok önállósága;

- képességek és jártasságok fejlesztése, szokások kialakítása;

- az egyes tartalmak az egyéni fejlődést szorgalmazzák;



- a szellemi- és kézimunka kapcsolata;

- az ismeretszerzési folyamat során minél több érzékszerv aktiválása;

- a tanulók képességeinek és fejlettségének figyelembevétele.

A folytatásban néhány olyan lehetőségre mutatunk rá, amelyek az anyanyelv és a környezet 
tantárgyak érintkezési, átfedési területei.

HOGY BESZÉLNEK AZ ÁLLATOK?

A gyerekek környezetismerete nagyon intenzíven gyarapszik. Az iskolában megszerzett (és 
rendszerezett) tudás mellé az egyéb ismeretforrások szolgáltatta tudás társul. Ez utóbbi azonban 
gyakran felületes és hézagos. Városi gyerekeknél tapasztalható, hogy ismereteik egyes területeken igen 
alacsony szintűek. Ez az állatok utódjainak megnevezésére éppúgy vonatkozik, mint az állathangokra. 
A módszertani gyakorlatok alkalmával szinte minden évben találkozunk ilyen gyerekekkel. 

Azt, hogy a tyúk kotkodál, a kakas kukorékol, a ló nyerít, a kutya ugat, a macska nyávog, a kecske 
mekeg, a kacsa hápog - minden kisiskolás tudja. De tudja-e azt, hogy a tehén bőg, a bika bömböl, a 
szamár ordít , a bárány béget , a farkas üvölt , az egér cincog, a galamb búg, a lúd gágog, a gólya 
kelepel, a fecske csicsereg, a varjú károg, a bagoly huhog, a fürj pity pa lat tyol, a daru krúgat, 
a béka kuruttyol, a méh zümmög, a légy dong? Illene tudni azt is, hogy a rigó r ik kant, a fülemüle 
csat tog, a gerle turbékol,  kacag, a gyöngytyúk r ikácsol, a kakukk kakuk kol, a veréb csir ipel, 
a páva r ik ít , a sas v ijjog, a seregély csárog, zsinatol, a sirály sír, a szarka cserreg. Anyanyelvünk 
gazdagságát bizonyítja a tyúk hangutánzó szavai: karicsá l,  kodácsol,  kotkodá l,  kotyog, kárá l, 
kurrog, kotyol,  krákog, karatyol,  k ityög-kotyog, vannyog, ver tyog. Ha ezt cd-ről meg 
is hallhatnák a gyerekek! Meg tudnák különböztetni a tyúk kodácsolását a kárá lásától vagy a 
kotlós kotyogásától . 

AZ ÁLLATOK CSOPORTJA

A másik olyan terület, amelyen elidőzhet a tanító. A konda, csorda, gu lya,  sereg, fa lka, 
nyáj,  ménes,  raj,  boly fogalma szinte ismeretlen. Viszont a Csordás, Gulyás gyakori vezetéknevek 
honnan származnak? A válasz legtöbbször elmarad, mert a kérdést sem teszi fel a tanító. Az egyik, 
aktuális tankönyvben (Marinković-Marković 2008: 28) szerepel, hogy a macskák csoportja a fajzat. 
A macskák még ma is félig-meddig kóbor állatok, háziasításuk nem sikerült teljes mértékben, azok 
egyedül élnek, csak párválasztás (párzási időszakban) keresi egyik a másikat, de akkor sem jön össze 
egy egész csoport. Tehát macskáknak nincs csoportja. A fordító túlbuzgóságának köszönhetően 
nevezte a macskák csoportját fajzatnak, holott a fajzat fogalma alatt a fiatal állatok csoportját (almát) 
értjük.  



AZ UTÓDOK MEGNEVEZÉSE - AZ ÁLLATOK KICSINYEI

Bő két évtizedes tapasztalatunk, hogy az állatok utódjainak megnevezésével adósak a pedagógusok. 
A kiscica, kismalac és még néhány gyakori háziállat kicsinyeit leszámítva a tanítók bizony nem jutnak 
egyről kettőre. Pedig lehetőség van rá. Az egyik legegyszerűbb példa a kiskecske. A kecske kicsinye 
a kiskecske. Helytelenül. Mert a kiskecske helyes megnevezése a kecskebárány, amely vagy hím 
(gida) vagy nőstény (gödölye). Tudja-e az óvónő és a tanítónő, hogy a mesében szereplő gidák 
és gödölyék közt mi a különbség? Vajon az állatkerti séták során szóba kerül-e a fóka-borjú, az 
elefánt-borjú? Nemigen. Pedig az alkalom megköveteli. Szűkebb, biológiai szakkifejezés a lár va 
(legalább a lepke hernyóját ,  a légy ny űjét , vagy a cserebogár pajorját nevezhetnénk annak, ami). 
Ezekkel az utódállatokkal is nap, mint nap találkoznak a gyerekek.  

De nem csak a fiatal állatok megnevezésével van baj, hanem a növényekével is. A pa lánta 
fogalma ismert. Viszont mi a csíra ,  magonc, hajtás? Definiálatlan fogalmak, amelyek, ha takarnak 
is valamit, az igen homályos.

SZAKTERMINOLÓGIA

Az alsó osztályokban erősen kifogásolható. Az anyaországi gyakorlatoktól eltérően hazánkban 
a tankönyvírók és fordítók hajlamosak a rövidítésekre. Általában nem a teljes fajnevet adják meg, 
hanem csak a nemzetségét. Ezért (is) szegényedik a vajdasági gyerek anyanyelve. A vajdasági gyerek 
csak békát vagy boglárkát ismer, holott van kecskebéka, levelibéka, varangyos béka, illetve réti, kúszó, 
vízi boglárka is. A pontatlan szakterminológia félreértésekre is okot ad. Pl. a harmadik osztályos 
tankönyvben csak az „egér” kifejezés szerepel, legyen az erdő, mező vagy a lakásban élő állat. 

Véleményünk szerint – a mindennapi gyakorlattal összhangban – a jonathán alma mellett igenis 
van létjogosultsága a (kecskeméti) vaja lma („péter-páli” alma), a fahéj almának, az arany del icious 
(delisesz), a húsvét i  rozmaring, a stark ing, idered (ájdered) fajtának is, csakúgy, mint a Vi lmos, 
a náci,  a tél i  vajkörtének vagy a csi l lag töknek, a sütőtöknek, a piros-,  jégcsap-,  fehérreteknek, 
a csiperke- és vargányagombának is. A szőlő is sokféle lehet. Egy homokvidéki (szőlőtermő-vidéki) 
gyerek nem fejezhetné be az alsó osztályokat anélkül, hogy a legismertebb szőlőfajtákat (kadarka, 
kövidinka, ezer jó), ne ismerné, de az asztaliszőlő-fajtákról is kellene, hogy halljanak (Csaba-
g yöng ye, szőlőskertek k irá lynéja,  kardiná l,  a fusz-a l i,  hamburgi muskotá ly, stb.). 



SZINONIMÁK

A szaknév mellett gyakoriak a népi elnevezések is. A legismertebbek a g yermek láncfű – 
pity pang, százszorszép – krajcárka – pénzvirág, bársony virág – büdöske. Helytelen 
megnevezések: aranyeső – aranyfa – aranyvessző – három növényfaj neve, de gyakran egyazon fajt (a 
három közül bármelyiket) illetnek vele. A köznyelvből (legalábbis a tanórákon) kezd eltűnni a pillék 
és a pillangók elnevezés.

MOZGÁSFAJTÁK MEGNEVEZÉSE

Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a miénk! Egyszerűen azért, mert ezen a 
nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket. Figyeljük meg, hogy Gyimóthy 
Gábor Nyelvlecke című versében a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! A közel 
80 meghatározás főleg az ember mozgására vonatkozik. Csak néhányat sorolunk fel, amellyel 
nyelvünk rendkívül gazdagságát (és az egyének nyelvi szegénységét) szemléltetjük: t ipeg, totyog, 
anda log, vánszorog, kul log, bandukol,  sétá l,  lődörög, lépked, g ya logol,  jár,  meg y, 
ha lad, kocog, rohan, tör tet ,  fut ,  lohol,  vág tat ,  biceg, bot ladozik, őg yeleg, dülöngél, 
kódorog, botorká l,  átvág, k itér,  betér,  surran, oson, el ina l,  elvándorol,  özönlik,  tódul, 
hömpölyög stb.

Az állatok mozgását is számtalan igével fejezhetjük ki (pl. a kutya lopakodik, sompolyog, 
set tenkedik, sündörög, elkotródik, elolda log, kóborol,  csavarog stb.).

TANKÖNYVEK

A tankönyv a leggyakrabban és a legtöbbet használt ismeretforrás. Minden tanulónak van, 
önálló munkájuk alapja. A korszerű tankönyveknek – minél fiatalabb korosztály használja őket – 
módszertanilag és didaktikailag mind kidolgozottabbaknak kell lenniük. Munkáltatófüzeteknek 
kellene, hogy legyenek. Az elengedhetetlen információk mellett (munkáltató) feladatokat is kellene, 
hogy tartalmazzanak. A jelenleg használatban lévő környezet-könyvek ezeknek az elvárásoknak csak 
részben felelnek meg. A korszerű tankönyvek olyan szerkezetűek és tartalmúak, hogy a gyerekek 
minimális segítséggel, önállóan is el tudják sajátítani a tananyagot. 

A tankönyvek univerzálisak, ezért lehetetlen minden elvárásnak megfelelő tankönyvet 
összeállítani, hiszen a feltételek iskolánként, településenként mások és mások. A tankönyveknek ezt a 
fogyatékosságát a tanítónak kell korrigálnia, más ismeretforrások bevonásával. 

A tankönyv multifunkciós ismeretforrás: motivál, ismereteket ad át, rendszerez, koordinál, 
differenciál, tanulási stratégiákat tanít meg, elősegíti az önértékelést stb.



Hivatalosan két kiadó, a Tankönyvkiadó Intézet és a Kreatív Központ tankönyveiből tanulhatnak 
a gyerekek. Államilag engedélyezett az Apáczai Kiadó és a Mozaik Kiadó tankönyvcsaládjainak 
használata is, de mivel azok nem teljes egészében felelnek meg a szerbiai programoknak, elsősorban, 
mint tankönyv-kiegészítők jöhetnek szóba (annak ellenére, hogy sokkal tetszetősebbek, megnyerőbbek, 
minden tekintetben minőségesebb kiadványokról van szó). 

A két említett hazai kiadó tankönyvei és munkafüzetei fordítások. A Tankönyvkiadó fordítása jónak 
mondható, a Kreatív Központ könyveinek fordítása viszont silány (Marinković−Marković 2008).

Első osztályosokról lévén szó, különösen fontos a tiszta, egyértelmű, világos szöveg. Nagyon sok 
nyelvi és gépelési hiba van. Nyelvi és nyelvtani igénytelenség jellemzi az egész könyvet (Czékus 2009, 
2010; lásd a folytatásban).

Sok a tükörfordítás – gyakran a minőség/érthetőség/magyar nyelv rovására történt. 

A többes számot gyakran helytelenül használja 

Gyakori a mely kérdőszó mi lyen-re cserélése 

A páros testrészeket egyes számban írjuk. 

Fajnevek: sok esetben nem elég a nemzetség nevét megadni (Priszter 1986, Penavin 2002). Amint 
a József lehet Ferenc József, Szent József, Antall József, – különböző személyiségek, így a növény- 
és állatvilágban is fontos a faj meghatározása (here: fehér és vörös, boglárka: kúszó, rét i,  v ízi; 
rigó: fekete,  énekes, csiga – mocsári,  ét i, ibolya – fok földi,  i l latos, stb.). Az első osztályos 
tankönyvben pl. az ibolya szaporítási módjáról van szó. Ebben az esetben kizárólag a fokföldi ibolya a 
kérdéses növény. A magas hegyen pedig nem egy boglárkafaj, hanem a heg y i boglárka él (2. osztály). 

A tanító akaratlanul is magyartanár kell, hogy legyen, hiszen, a szervuszt nem írhatjuk 
szerbusznak, az élettelen természet nem lehet nem élő természet , a talppont á l láspont, az 
érzékszerv érzet , a szemtermés pedig szemcsés termés.

Anyanyelvével szembeni igényességét fejezte volna ki a fordító, ha a g yenge szél és az erős 
szél helyett pl. a fuvallat, szellő kifejezéseket használta volna. A tudásunk sem növekszik, hanem 
gyarapszik. Szajka nincs, csak szajkó, vakondok sincs, csak vakond, teknős van, de tek nősbéka 
nincs. A veréb éhen marad, ha csak csipkedi a táplá lékát , de ha csipeget belőle, akkor már jól is 
lakik.

Gyakoriak a mondatszerkesztési hibák. A túl hosszú mondatok a gyerekek számára értelmetlenek. 
Pl. a napóra meghatározása egy 24 szóból álló mondattal történik: Napóra – szerkezet ,  amely 
napos időben a nap helyzete a lapján, eg y földbe dugott bot árnyékának eg y, a földön 
k irajzolt  óra laphoz v iszonyítot t mozgása segítségével méri az időt.  De a lexikon 
fogalmát sem értik meg a gyerekek: Lexikon az encik lopédiáná l k isebb köny v, amelyben 



ábécésorrendben vannak felsorakoztatva és ér telmezve a művészet és tudomány 
különböző terü letein haszná latos foga lmak, személyek és tör ténések .

 A fogalom-meghatározás is pontatlan. „Csépel – k inyomja az éret t szemeket a ka lászból… 
Etető – itt következő a jelentése: berendezés,  építmény, ahová eledelt  teszünk az á l latok 
részére.”

Sajnos, helyesírási hibák is vannak: az éj-t nem éjj-nek, a kísérlet-et nem k isérlet-nek, az odú-t 
pedig nem odu-nak írjuk. 

Végül szólnunk kell a magyartalan megfogalmazásokról is. Két példával szemléltetjük: Mi 
mindenre szükséges az embernek a v íz? Amikor a v ízpára lehűlésére kerül sor a 
felhőkben, az apró v ízcsöppek összetömörülnek, elnehezednek és lehul lnak a földre. 
A valamikori és a mai öltözködésben nincs különbség, csak az öltözékben. Ezért pontatlan a 
cím: Öltözködés eg ykor és ma (régi és mai öltözékek kellene, hogy legyen).

Nehéz, vagy könnyű a környezetünk tantárgy? Attól függ! Biztos, hogy nem könnyű, ha a fent 
elemzett tankönyvből kell tanulni. 

EGYÉB ÁTFEDÉSI TERÜLETEK

A teljesség igénye nélkül nézzünk még néhány anyanyelv-ápolási lehetőséget!

Néphagyományok, jeles napok feldolgozása;

Állatmesék feldolgozása;

Összefüggés van a családnevek és a környezetünk tantárgy tartalmai között (pásztor − Pásztor, 
csordás − Csordás, stb.);

A tollbamondások határtalan lehetőséget kínálnak. A fogalmazások témája szintén kapcsolódhat 
a környezetünk tartalmához.

MEGBESZÉLÉS

A gyakorló pedagógusnak mind anyanyelvével, mind környezetével szemben sokkal igényesebbnek 
kellene lennie.

Végső ideje a klasszikus, beskatulyázott formát elhanyagolni. Úgy, ahogyan a gyerekek a 
környezetüket egésznek élik meg, a tantárgyak közti határoknak is el kellene tűnniük. Másrészt 
viszont erősíteni kellene a korrelációt. Az anyanyelv (anyanyelv és irodalom) központi helyet kell, 
hogy kapjon.



Az egykori, (ma még egyes óvodákban fellelhető) tematikus tervezés sem lenne rossz megoldás 
(Grdinić−Branković 2006: 273). Egyre többen hangoztatják az integrált oktatás fontosságát (aktuális 
tanmenetek, Adamikné Jászó-Kálmánné Bors-Kernya-H. Tóth: 2001: 5−13, Bezić 1998: 11−15, Cekuš 
2006: 335, Hegedűs 2001: 146, Zolnai−Czékus 2005: 13). Ehhez a megoldáshoz ma a projektmódszer 
(Hegedűs 2001: 146, Véghelyi 1998: 140−144) áll a legközelebb. Az operatív tanmenetek összeállításakor 
nagyobb figyelmet kellene ennek a témának szentelni (Bezić 1998: 11−15). Nem jelentene többletmunkát 
szinkron-tervek megírása sem (Živković 2009: 34).

Anyanyelvünk tisztaságát csak a minden szempontból k i fogásta lan tanköny vek 
szavatolhatják. Megbocsáthatatlan mulasztás nyelvtanilag erősen kifogásolható tankönyvből 
tanítani.  A fordító szabadsága a tankönyv fordítását  a magyar nyelv igényeihez idomítani. Ez nem 
csak szabadsága, hanem kötelessége is. A legtöbb pedagógus sajnos szentnek tartja a tankönyvet, 
amit benne talál, azt biztosnak veszi. A tankönyv a tanulók egyik fontos ismeretforrása, társ az önálló 
tanulásban (ezért tanulják meg úgy, hogy Újvidék Vajdaság fővárosa...).  

KÖVETKEZTETÉSEK

A tantárgyak közti évszázados elszigetelődéseknek véget kell vetni. Az interdiszciplináris, 
integrált (projekt) oktatásé a jövő, amikor is az egyes tantárgyak kiegészítik, gazdagítják egymást. 
Ehhez természetesen a tanító tökéletes szakmai tudására és alapos módszertani felkészültségére van 
szükség. 

A tanítónak alapos szaktárgyi tudással kell rendelkeznie, hogy ötvözni tudja az anyanyelvi 
lehetőségeket és a környezetünk tantárgy követelményeit. A szakterminológiában ugyancsak 
jártasnak kell lennie.

Képességeihez mérten törekedjen a meglévő (programbeli, tankönyvi) hibák, mulasztások 
korrekciójára.

Az anyanyelv és a környezet tantárgyak természetüknél fogva „egymásra szorulnak”. A 
pedagógusnak élnie kell a kínálkozó lehetőségekkel.
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UČENJE / USVAJANJE JEZIKA U PLURILINGVALNOM 
DISKURSU - RAD SA TALENTOVANIM UČENICIMA1

Rezime

 Lingvističko - pedagoška istraživanja u fazi ranog usvajanja jezika potvrđuju činjenicu da 
je većina govornika dvojezična, а veliki broj dece postaje višejezičan. Najnovija jezička istraživanja 
terminom plurilingvalnost / polilingvalnost (višejezičnost) označavaju interferentnost, međudelovanje 
različitih jezika, odnosno jezičkih kodova kod istog govornika, а terminom multilingvalnost 
(mnogojezičnost) označavaju učenje više različitih jezika u obrazovnom sistemu koji ne moraju biti u 
interferenciji. Višejezičnost je jedan od temeljnih pojmova koji se javljaju u evropskim dokumentima 
koji se tiču jezika, а posebno u Zajedničkom okviru za jezike (Common European Framework, Cadre 
européen de référence pour les language; apprendre, enseigner évaluer) i u Evropskom jezičkom 
portfoliju (European Language Portfolio, Portfolio européen des langues).

 Ključne reči: jezik, učenje, usvajanje, plurilingvalnost

1  Ovaj rad napisan je u okviru projekta broj III 47013 Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Re-
publike Srbije



LANGUAGE LEARNING / ACQUISTION 
IN MULTILINGUAL DISCOURSE - WORK WITH 

TALENTED STUDENTS 
Abstract

 Linguistic - educational researches in the early stages of language acquisition confirme the 
fact that the majority of speakers is bilingual, while a large number of children is multilingual. The 
latest linguistic research term multilingual indicate, interaction of different languages and language 
codes for the same speakers, and the term multilingualism means learning different languages in the 
educational system that does not have to be in interference. Multilingualism is one of the fundamental 
concepts which appear in European documents concerning language, especially in the common 
linguistic framework for languages (Common European Framework, Cadre européen de référence pour 
les language; apprendre, enseigner évaluer) and the European Language Portfolio (European Language 
Portfolio Portfolio européen des langues).
 

 Keywords: language, learning, acquisition



1. Uvod

Lingvističko - pedagoška istraživanja u fazi ranog usvajanja jezika potvrđuju činjenicu da je većina 
govornika dvojezična, а veliki broj dece postaje višejezičan. Najnovija jezička istraživanja terminom 
plurilingvalnost /polilingvalnost (višejezičnost) označavaju interferentnost, međudelovanje različitih 
jezika, odnosno jezičkih kodova kod istog govornika, а terminom multilingvalnost (mnogojezičnost) 
označavaju učenje više različitih jezika u obrazovnom sistemu koji ne moraju biti u interferenciji. 
Višejezičnost je jedan od temeljnih pojmova koji se javljaju u evropskim dokumentima koji se tiču 
jezika, а posebno u Zajedničkom okviru za jezike (Common European Framework, Cadre européen 
de référence pour les language; apprendre, enseigner évaluer) i u Evropskom jezičkom portfoliju 
(European Language Portfolio, Portfolio européen des langues). Danas se u svetu govori otprilike šest 
do sedam hiljada jezika, a u Evropi, koja je oduvek bila višejezična, govori se oko 225 jezika, od čega 
je oko 40 službenih. Oksaar (2002:11) navodi podatak da 70% ljudi svakodnevno koristi dva ili više 
jezika, pa zaključuje da u današnjem savremenom svetu preovladava višejezičnost. Višejezičnost kao 
deo kulture doprinosi bogatstvu kultura, toleranciji i dijalogu među kulturama.

Ako posmatramo jezičku mapu Evrope danas, mogli bismo da zaključimo da i nema zemlje, izuzev 
možda Islanda i Portugala, u kojoj celo stanovništvo govori jednim istim, maternjim jezikom, koja bi 
dakle bila potuno jednojezična. Jezička karta Evrope stalno se menjala usled migracija stanovništva, 
privrednih i trgovačkih veza, kulturnih uticaja jedne zajednice na drugu itd... Danas su jezici pod 
direktnim uticajem masovnih medija, naučno - tehnoloških inovacija, urbanizacije. U Švajcarskoj su 
u upotrebi četiri jezika, a npr. u Nemačkoj, Velikoj Britaniji i skandinavskim zemljama, usled velikog 
priliva radnika migranata, višejezičnost je evidentna. Vojvodina kao izrazito multikulruralna sredina 
primer je evropske multijezičke regije. Iz navedenih primera može se zaključiti koliko je višejezičnost 
značajna i raširena pojava, na širem društvenom planu, kada pripadnici jednog ili više naroda 
žive zajedno, služeći se različitim jezicima. U pogledu obima zastupljenosti, upotrebe i društvenog 
statusa ovih jezika postoje različiti odnosi unutar društvenih zajednica. U nekim zemljama koje su 
višejezične po pravilu, dominira jedan jezik (npr. francuski u Francuskoj, španski u Španiji...); neke 
druge zemlje su dvojezične (Belgija, Kanada), dok su neke višejezične (Švajcarska, Nigerija, Indija). 
Upotreba jezika u ovakvim zajednicama najčešće navodi pripadnike jedne jezičke zajednice da se 
pored svog maternjeg jezika služe i drugim jezikom, aktivno ili pasivno. Upotreba jezika može biti 
jednosmerna (ako jedan jezik izazito dominira) ili recipročna (kada takve dominacije nema).

2. Jezik i plurilingvalni diskurs

U višejezičnim zajednicama jezici mogu imati različite funkcije: neki od njih mogu biti sredstvo 
sporazumevanja, dok su drugi u upotrebi u višim obrazovnim kulturnim sferama. To može biti 
slučaj i sa jednim jezikom i njegovim varijantama, standardnim i nestandardnim. Diglosija se sreće u 
Grčkoj, Švajcarskoj, nekim arapskim zemljama.



Društveni status jezika u višejezičnim zajednicama je različit. Oni (jezici) u nekim zajednicama mogu 
biti ravnopravni (npr. u bivšoj Jugoslaviji), zatim, može da postoji zvaničan ili državni jezik prema kome 
su drugi jezici u nižem položaju, jer nisu zvanična sredstva komunikacije. Jezička neravnopravnost 
često može da izazove otpor među grupama čiji jezik nije u zvaničnoj upotrebi, a neretko vodi ka 
“zatvaranju, izrazitom purizmu i jezičkom nacionalizmu (što su tipični odbrambeni mehanizmi 
jezički ugroženih, bilo objektivno, ili samo subjektivno)” (Bugarski, 2003 : 89). Jezička planiranja su 
jedan od vidova sprečavanja ovakvih pojava, a deo su jezičke politike određenog društva, koja se tiče 
svih segmenata komunikacije među njegovim članovima.

Pored institucionalnog plana, višejezičnost ima i individualni plan, a on se tiče pojedinca koji se 
smatra dvojezičnim. Dvojezičnom osobom, u najužem smislu, smatra se osoba koja je od detinjsta 
paralelno usvojila dva jezika u podjednakoj meri. Ali bilingvalnim govornicima mogu se smatrati i 
pojedinci koji kasnije u životu usvoje neki drugi jezik, ili više njih. Upotreba ovih jezika je najčešće 
različita, a zavisi od jezičkih veština i domena upotrebe jezika. Naravno, postoji direktna veza između 
individualne i kolektivne višejezičnosti.”Da bi neko višejezično društvo uistinu funkcionisalo kao 
celina, a ne samo kao manje - više mehanički zbir nezavisnih i samodovoljnih delova, neophodno 
je da što veći broj njegovih članova bude i pojedinačno dvojezičan. Samo tako mogu se iz višejezične 
situacije izvući sve njene prednosti, uz istovremeno neutralisanje njenih mogućih slabosti na planu 
opšte komunikacije i punog zajedničkog života celog društva” (Bugarski, 2003: 91).

Model višejezičnosti datira iz sedamdesetih godina XX veka kada su i donete Homburške preporuke 
(1980) koje promovišu individualnu višejezičnost kao preduslov za miran zajednički život raznih 
naroda. Na tlu Evrope, višejezičnost se ističe kao vrhunska vrednost, s obzirom da je najveća raznolikost 
u procesu evropskih integracija, upravo u jezicima i kulturnom nasleđu stanovnika Evropske unije. 
Evropska komisija konstantno promoviše višejezičnost jer se utvrdilo da je u Evropskoj uniji, sa preko 
20 službenih jezika, individualna višejezičnost preduslov za uspešno funkcionisanje privrednog, 
političkog i socijalnog sistema, te da jednojezična osoba u takvom sistemu ni ne može funkcionisati 
u bilo kom od tih sistema. Evropska komisija je 2005. godine uradila istraživanje (Eurobarometar) 
o jezicima u Evropskoj uniji (http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm). Istraživanje je 
sprovedeno u 29 zemalja (25 članica Evropske unije, Rumuniji, Bugarskoj, Hrvatskoj i Turskoj). 
Ispitanici su se izjašnjavali o svom maternjem jeziku, o stranim jezicima koje govore, kao i o nivou 
znanja tih jezika. Rezultati su bili sledeći:

Maternji jezik: nemački 18%, engleski13%, italijanski13%, francuski12%, španski9%. Strani jezik: 
engleski 34% (sa konstantnim rastom), nemački 12%, francuski 11%, španski 5%, italijanski 2%.



Ako se saberu rezultati govornika maternjeg i stranog jezika, dobijaju se sledeći rezultati: engleski 
govori 47% stanovnika Evropske unije, 30% nemački, 23% francuski, 15% italijanski, 14% španski.

3. Škola i višejezičnost

Sve veća mobilnost stanovništva, razvoj komunikacione tehnologije kao i ekonomska globalizacija 
poslednjih decenija utiču na obrazovne sisteme i postavljaju pred njih nove izazove. Obrazovni 
sistemi redefinišu svoje ciljeve, zadatke, sadržaje i metode učenja i poučavanja. Savremeni obrazovni 
sistemi ističu ulogu i važnost učitelja kao nosioca vaspitno-obrazovnog procesa, u školi koja odgovara 
zahtevima budućnosti, školi koja je kvalitetna, dinamična, koja korespondira sa promenama 
u društvu. Škola u multikulturalnim društvenim sistemima suočava se sa novim i drugačijim 
potrebama kulturno pluralnih sredina, što svakako implicira potrebu profila učitelja u području 
interkulturalizma okrenutog prema školi otvorenoj prema različitostima, spremnoj za suočavanje sa 
složenim zahtevima savremenog društva. 

Veće Evrope uporedo sa donošenjem Zajedničkog jezičkog okvira donosi i uputstva za Evropski 
jezički portfolio (EJP) ili Evropsku jezičku mapu. EJP je dokument koji pripada učeniku i on je njegov 
vlasnik. Ovaj dokument podstiče na učenje jezika, a služi samovrednovanju znanja pojedinih jezika i 
interkulturalnosti. Njime se podstiče plurilingvizam i multikulturalizam i pomaže učeniku da razvije 
jezičku autonomiju. Sastoji se iz sledećih delova: jezičkog pasoša, učenikove jezičke biografije i dosijea. 
Dosije se sastoji od učenikovih radova, pisanih, audio zapisa, učiteljevih beleški, zapažanja vršnjaka, 
kao i samovrednovanje. EJP donosi određene smernice i za nastavnika i za učenika, i, u neku ruku, 
olakšava im rad. Prednosti za nastavnika su sledeće: 

−	 povezuje se poučavanje sa vrednovanjem, jer se vrednovanje bazira na praćenju aktivnosti 
dece u toku nastavnog procesa.

−	 postoji pismeni zapis o jezičkom razvoju svakog deteta

−	 dobija globalan pregled jezičkog razvoja deteta

−	 ovaj dokument služi i kao dokaz za jezičko znanje učenika 

−	 dokument omogućava individualizaciju natavnog procesa, individualni uvid u rad i znanje 
svkog deteta

Prednosti za dete su sledeće: 

−	 dete ima mogućnost da samo učestvuje u sopstvenom napredovanju, može samo da postavlja 
ciljeve i načine za vrednovanje istih



−	 daje mu mogućnost da razmišlja o sopstvenom znanju, jezičkim stilovima i načinima učenja

−	 učestvuje u vrednovanju svog rada, jer može da bira radove koji će biti vrednovani

−	 ima konkretan dokaz svog napretka

−	 učenik je više uključen u nastavni proces; može da bira aktivnosti koje želi, kao i teme i 
područja kojima bi želeo više da se bavi

−	 povećava se motivacija za rad jer ostvaruje vidljive rezultate kontinuirano sa procesom 
učenja.

Učenje jezika treba da pruži efikasne metode uz pomoć kojih se učeniku daje mogućnost da 
izrazi svoja iskustva, svoje zahteve, svoja osećanja, da može da zadovolji svoje komunikativne 
potrebe. Jedan od produktivnih načina za sticanje komunikativnih veština na drugom jeziku 
jeste onaj koji se bazira na iskustvu govornika. Kada učitelj/nastavnik primenjuje ove  metode, 
on ne insistira na usvajanju reči i rečenica na tom jeziku, nego pomaže detetu da razvije 
komunikativne veštine na tom jeziku. Ovakav pristup učenju jezika polazi od sledećih stavova:

−	 usvajanje drugog jezika je kreativan proces u kojem sposobnost dece da oponašaju 
ono što čuju samo deo njihovog kreativnog potencijala;

−	 uzrast dece bitno utiče na usvajanje jezika: što su mlađa, kognitivno - jezički 
mehanizam je elastičniji i prijemčiviji za usvajanje novih sadržaja;

−	 u otkrivanju značenja i smisla reči ili pojma u drugom jeziku kod dece postoji 
kognitivni napor koji ima omogućava trajnije usvajanje onoga što čuju;

−	 sadržajan kontekst preduslov je za lakše kognitivno saznavanje sadržaja, i obrnuto;

−	 kontekst u kojem učenici usvajaju drugi jezik mora da bude u skladu sa njihovim 
interesovanjima i stvarnim komunikacijskim potrebama;

−	 razvoj komunikativnih veština biće uspešniji ukoliko učenici budu koristili više čula 
u usvajanju onoga što nudi kontekst.

3. Zaključak

Dvojezičnost ili višejezičnost predmet je interesa psiholingvistike, sociolingvistike, ali i metodike 
nastave jezika. Iako se višejezičnost javlja u mnogobrojnim obrazovnim sistemima, još uvek je otvoren 
prostor za nova metodološka i metodička promišljanja. Savremena lingvistička istraživanja teže ka 



očuvanju normativnog jezgra, ali i stvaranju uslova za prelaz od uskog normativističkog poimanja 
kulture govora ka jednom širem i sveobuhvatnijem shvatanju jezičke kulture, kao sociolingvističkog 
i nadređenog koncepta. Deo ovako shvaćene jezičke kulture je i kultura verbalnog komuniciranja koja 
se bazira na kooperativnosti i učtivosti u ophođenju sa sagovornikom. Kooperativnost se bazira na 
kvalitetu (govoriti istinu, uz izbegavanje obmana i laži), kvantitetu (govoriti koliko treba), relevantnosti 
(držati se teme) i načinu (biti jasan u izlaganju). Drugi princip nalaže da se u komunikaciji bude učtiv 
uz poštovanje sagovornika. Škole su mesta susreta različitih kultura i jezika pa je za očekivati da se u 
njima usvajaju obrasci interkulturalnog odnosa koji će se primenjivati u društvu. Interkulturalizam se 
sa pedagoškog aspekta može prihvatiti kao oblik obrazovanja koji učenicima omogućava prihvatanje 
drugačijih kulturnih obeležja u sopstvenom okruženju, kao i snalaženje u odnosima sa drugim 
ljudima.
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ZAŠTO SPREČAVATI DECU U RAZVOJU?
Sažetak

 

 Na uzorku od 125 dečaka i devojčica uzrasta od 7 godina (aritmetička sredina 7,54 decimalnih 
godina i standardna devijacija 0,404), iz osvnovnih škola u Subotici bila je primenjena baterija od 
sedam motoričkih testova i izmerene su mere rasta i razvoja.

 Formirane su eksperimentalna i kontrolna grupa. Eksperimentalna grupa je radila 20-to 
nedeljni program koji je unapred bio pripremljen. Nastavu fizičkog vaspitanja sa njima je realizovao 
profesor, dok je kontrolna grupa nastavila sa radom po planu Ministarstva prosvete, a nastavu su 
realizovale njihove učiteljice.  

 Primenom odgovarajućih statističkih analiza utvrđeno je poboljšanje u aspektu motoričkih 
sposobnosti kod eksperimentalne grupe u odnosu na kontrolnu grupu.  

 Ključne reči: motoričke sposobnosti, mlađi školski uzrast, 20-to nedeljni program, 
kontrolna grupa, eksperimentalan grupa



WHY PREVENTING CHILDREN’S DEVELOPMENT?
Summary

 On 125 boys and girls, average age 7 (7.54 decimal years and 0.404 standard deviation) 
from primary schools in Subotica, seven motor tests were used and the dimension of growth and 
development were measured.

 Experimental and control groups were formed. The experimental group had a 20-week 
program which was prepaired in advance. For them PE classes were held by a professor, while the 
control group continued working according to the curriculum of the Ministry of Education, and 
classes were held by their teachers.

 Using adequate statistical analysis, improvement was proved in the aspect of motor abilities by 
the experimental group compared to the control group.

 Keywords: motor abilities, young school-aged children, 20-weeks program, control group, 
experimental group



UVOD

Razvoj kineziologije i sportske nauke zahteva da se postižu sve bolji rezultati, koji se katkad 
graniče sa ljudskim mogućnostima. Pronalaze se novi faktori (prediktori) koji mogu povoljno da utiču 
na porast sportskih rezultata. Praksa je pokazala, a i mnogi autori svojim istraživanjima, da antrop-
ometrijske karakteristike sportista mogu uticati na uspešnost u postizanju sportskih rezultata. Prema 
tome, povoljne tj. adekvatne antropometrijske karakteristike sportiste omogućavaju mu da postiže i 
povoljne rezultate u disciplini kojom se bavi, naravno uz uslov da su sve ostale optimalne mogućnosti 
i faktori prisutni. Bitna je pretpostavka da će od dvojice sportista, uz veoma slične uslove koji su 
potrebni za postizanje sportskog rezultata, uspešniji biti onaj čije su antropometrijske karakteristike 
povoljnije za konkretnu sportsku disciplinu. Tome će doprineti i činjenica da su biomehanički zahtevi 
za tu konkretnu disciplinu takvi da će zglobno-koštano-mišićni sistem sportista uticati na direktno 
zadovoljavanje tih potrebnih biomehaničkih zahteva.

Latentni motorički prostor čoveka, a pogotovo dece, je veoma složen kompleks. Sastoji se od 
više faktora koji egzistiraju u strukturi ljudske motorike i koji su i većoj ili manjoj vezi međusobno 
zavisni. Jedan od osnovnih problema u kineziologiji predstavlja definisanje broja i vrste motoričkih 
sposobnosti, odnosno definisanje stabilnih modela.

Najčešći problem prilikom utvrđivanja strukture motoričkih sposobnosti jeste nejednaka i 
nedovoljna količina informacija o njima, kao i metrijska vrednost testova kojima se pojedine spo-
sobnosti procenjuju. Klasičan racionalni pristup rešavanju problema strukture motoričkih sposob-
nosti uglavnom se sastoji u utvrđivanju motoričkih faktora (konstrukata), odnosno nekih latentnih 
(skrivenih) dimenzija koje su odgovorne za beskonačan broj manifestnih (vidljivih) motoričkih reak-
cija. Ovaj pristup preuzet je iz psihometrijskih metoda primenjenih u analizi kognitivnih i konativnih 
dimenzija (Bala, M. V. Stojanović i M. Stojanović, 2007).

Ono što dodatno komplikuje ovaj problem jeste činjenica da struktura latentnog motoričkog 
prostora nije jasno definisana. Jasna diferencijacija motorike javlja se tek nešto kasnije, nakon puber-
teta, a do tada deca reaguju kompletnim svojim bićem (Bala, Popović i Jakšić, 2009). Upravo zbog 
toga je istraživačima veoma teško utvrditi hipotetski model koji će primeniti za rad sa decom, ali u 
tome i jeste značaj ovog i nešto ranijeg perioda života u razvoju motoričkih sposobnosti. Činjenice 
govore da ono što je propušteno u ovom periodu rasta i razvoja individue teško da je moguće za 
života na kvalitetan način nadoknaditi. U prilog tome govore i brojna istraživanja u kojima se navodi 
da mesec dana propusta na ovom uzrastu kasnije teško da može da se nadoknadi i za godinu dana. 
Ciljevi istraživanja su: utvrđivanje efekata eksperimentalnog tretmana na morfološke karakteristike i 
motoričke sposobnosti dece mlađeg školskog uzrasta.



METOD RADA

Uzorak ispitanika

Uzorak ispitanika (AS=7,54 decimalnih godina, S=0,404) istraživanja su učenici dve osnovne škole sa 
teritorije opštine Subotica. Kontrolna grupa je brojala 62 ispitanika, dok je broj ispitanika u eksperi- Subotica. Kontrolna grupa je brojala 62 ispitanika, dok je broj ispitanika u eksperi-
mentalnoj grupi 63. Deca iz osnovne škole Majšanski put, koja je imala tri odeljenja prvog razreda 
činili su eksperimentalnu grupu, dok kontrolna grupa je uzeta iz osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj, 
koja je imala četiri odeljenja prvog razreda. 

Uzorak antropometrijskih mera i motoričkih testova

Obe grupe su na početku drugog polugodišta bile merene i testirane kada se utvrdilo inicijalno stanje, 
dok je sredinom  juna  vršeno finalno merenje, testiranje. 

 Od antropometrijskih mera su izmerene najkarakterističnije mere rasta i razvoja (prema 
Božić-Krstić, Pavlica i Rakić, 2005) i to:

1) Telesna visina, 

2) Telesna masa.

Merenja će biti sprovedena prema uputstvima Internacionalnog biološkog programa (IBP) 
(Lohman, Roche i Martorell, 1988). Merenja koja se izvode na simetričnim delovima tela, prema 
uputstvima IBP-a, biće merena sa leve strane.

Za procenu motoričkih sposobnosti, prema modelu Kurelića i sar. (1975) i Fleishmana (1964), 
primenjena je sledeća baterija testova:

- za procenu faktora strukturiranja kretanja:

- reorganizacija stereotipa kretanja: 1) Poligon natraške (0,1 s),

- koordinacija tela: 2) Skok udalj iz mesta (cm), 3) Trčanje 20 m (0,1 s),

- za procenu faktora funkcionalne sinergije i regulacije tonusa:

      - brzina frekvencije: 4) Taping rukom (frek.), 

      - gipkost: 5) Pretklon u sedu raznožno (cm),

      - za procenu faktor trajanja ekscitacije motoričkih jedinica:

            - repetitivna snaga trupa: 6) Podizanje trupa (frek.),



            - statičku snagu ruke i ramenog pojasa: 7) Izdržaj u zgibu (0,1 s).

Može se uočiti da ovom modelu nedostaje faktor regulacije intenziteta ekscitacije motoričkih 
jedinica. Međutim, u istraživanjima motoričkih sposobnosti dece ovaj faktor, koji se kod odraslih pro-
cenjuje najčešće motoričkim testovima Skok udalj iz mesta i Trčanje 20 m, u sastavu je faktora struk-
turiranja kretanja i manifestuje se kao koordinacija tela. Očigledno je da većina dece nije u stanju da 
skladno poveže koordinisani rad nogu i ruku pri izvođenju tih motoričkih zadataka, ali ni da mobilišu 
maksimalno motoričke jedinice, te da manifestuju eksplozivnu snagu kao odrasli.

Testiranje motoričkih sposobnosti su sprovedena prema preporukama Bale i sar. (2007).

Opis eksperimenta i uslovi merenja i testiranja

Između dva testiranja, eksperimentalna grupa je radila  20-to nedeljni program koji je bio unapred 
pripremljen. Nastavu fizičkog vaspitanja sa njima je realizovao profesor, dok  je kontrolna grupa nas-
tavila sa radom po planu Ministarstva Prosvete, a nastavu su realizovale njihove učiteljice.

REZULTATI

Efekti eksperimentalnog tretmana su utvrđeni primenom multivarijatne analize kovarijanse 
čija je uloga da utvrdi razlike između eksperimentalne i kontrolne grupe na finalnom merenju uz 
parcijalizaciju rezultata na inicijalnom merenju, u kompletnom morfološkom i motoričkom pros-
toru. Razlike između grupa u svakoj varijabli pojedinačno su utvrđene primenom univarijatne analize 
kovarijanse, koja takođe parcijalizuje eventualne razlike na inicijalnom merenju.  



             

VARIJABLA

Inicijalno merenje

Eksp. g. (n=32)         Kont.g.(n=30)

Finalno merenje

Eksp. g. (n=32)             Kont.g.(n=30) 

AS S AS S AS S AS S
1. Telesna visina (0,1 cm) 127,67 4,48 130,48 7,12 128,60 4,52 133,48 7,51
2. Telesna težina (0,1 kg) 26,68 5,15 29,28 8,01 28,05 5,45 30,03 8,13
3. Trčanje 20 m (0,1s) 50,03 3,78 52,17 4,90 45,47 4,13 46,27 4,42
4. Poligon natraške (0,1 s) 265,25 93,86 264,57 96,99 195,25 57,02 222,57 61,29
5. Taping rukom (frek.) 19,28 3,37 21,27 3,71 20,84 2,69 24,53 4,03
6. Pretklon u sedu (cm) 35,56 7,75 33,97 7,59 37,44 6,96 34,13 6,13
7. Skok u dalj iz mesta (cm) 126,97 15,56 129,67 15,05 138,78 16,15 137,03 15,71
8. Izdržaj u zgibu (0,1 s) 117,31 94,25 70,90 68,69 144,41 111,03 92,97 68,76
9. Podizanje trupa (frek) 23,75 9,26 22,40 6,52 30,16 7,44 24,63 5,94

Tabela 1. Osnovni deskriptivni statistici dečaka od 7 godina

Eksp. g.–eksperimentalna grupa

Kont. g.–kontrolna grupa

AS-aritmetička sredina

S-standardna devijacija



             

VARIJABLA

Inicijalno merenje

Eksp. g. (n=29)         Kont.g.(n=34)

Finalno merenje

Eksp. g. (n=29)      Kont. g.(n=34) 

AS S AS S AS S AS S
1. Telesna visina (0,1 cm) 128,45 6,49 128,03 6,21 129,13 6,59 131,71 6,28
2. Telesna težina (0,1 kg) 25,14 5,43 27,65 7,03 26,48 5,62 29,34 7,68
3. Trčanje 20 m (0,1s) 53,10 5,10 57,76 5,40 47,10 3,14 52,09 6,30
4. Poligon natraške (0,1 s) 283,66 85,37 319,09 97,40 229,10 56,59 290,85 122,14
5. Taping rukom (frek.) 19,28 2,74 20,53 3,03 20,97 2,19 22,94 3,96
6. Pretklon u sedu (cm) 41,48 8,29 41,88 7,46 43,28 7,04 39,97 6,99
7. Skok u dalj iz mesta (cm) 117,52 16,62 113,00 13,95 130,55 16,54 16,54 17,58
8. Izdržaj u zgibu (0,1 s) 134,90 113,62 71,56 65,45 160,86 103,91 68,94 72,04
9. Podizanje trupa (frek) 19,45 7,14 20,38 8,99 27,55 4,95 24,56 7,04

Tabela 2. Osnovni deskriptivni statistici devojčica od 7 godina

Eksp. g.–eksperimentalna grupa

Kont. g.–kontrolna grupa

AS-aritmetička sredina

S-standardna devijacija



ANCOVA

DEČACI DEVOJČICE
F Sig. F Sig.

1. Telesna visina 
(0,1 cm)               

23,89 0,11 40,29 0,19

2. Telesna težina 
(0,1 kg)

0,07 0,79 0,006        
0,94

3. Trčanje 20 m 
(0,1s)

0,30 0,59 4,50 0,03

4. Poligon natraške 
(0,1 s)

5,40 0,02 3,31 0,07

5. Taping rukom 
(frek.)

12,37 0,001 1,92 0,17

6. Pretklon u sedu 
raznožno (cm)

1,70 0,19 5,99 0,02

7. Skok u dalj iz 
mesta (cm)

0,59 0,45 3,68 0,06

8. Izdržaj u zgibu 
(0,1 s)

0,71 0,40 7,03 0,01

9. Podizanje trupa 
(frek)

16,98 0,00 8,95 0,01

MANCOVA 8,71 0,00 11,27 0,00

Tabela 3. Uticaj 20-to nedeljnih programa

Na osnovu činjenice da je p=0,00 analize MANCOVA, konstatuje se postojanje statistički 
značajne razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe kod oba pola (Tabela 3). Na osn-
ovu dobijenih rezultata prikazani u Tabeli 3 može se zaključiti da je predmetna nastava signifikant-
no pokazala veću efikasnost u odnosu na razrednu nastavu. Svi boldovani podaci (ANCOVA), su 
pokazali značajnu razliku na nivou p=0,05 između grupa u datoj varijabli.

Predmetna nastava je pokazala veću efikasnost u odnosu na razrednu nastavu u motoričkim 
testovima kod devojčica za koordinaciju, statičku snagu ruke i ramenog pojasa, gipkost i repetitivne 
snage trupa. Kod dečaka predmetna nastava je pokazala svoju efikasnost u odnosu na razrednu 
nastavu iz brzine frekvencije, reorganizacije stereotipa kretanja i repetitivne snage trupa.



ZAKLJUČAK

Organizovana nastava u mnogo većoj meri utiče na razvoj motoričkih sposobnosti u odnosu na 
nastavu fizičkog vaspitanja koja se realizuje kroz razrednu nastavu na mlađem školskom uzrastu. 
Razlozi: učenik, sadržaj nastave i nastavnik.

Na osnovu međusobne uslovljenosti i zavisnosti činilaca nastave može se reći da:

−  Nastavnik posredstvom sadržaja nastave kao okvirom nastavnog procesa, a na osnovu svoje 
stručnosti, motivisanosti i zainteresovanosti, primenjuje odgovarajuće metode i oblike rada u cilju 
vaspitno-obrazovnog transformisanja učenika.

−  Nastavni sadržaji utiču na planiranje nastavnog procesa, na izbor metoda i oblika rada i na odnos 
učenika prema nastavi.

−  Učenici u procesu nastave, bivaju, više ili manje, transformisani uticajima i sadržajima nastave. 
Svojim radom i odnosom doprinose sopstvenoj transformaciji i sa više ili manje volje, izvršavaju 
zadatke koji se pred njih postavljaju (Stamatović i Šekeljić, 2006).

Nastavni sadržaji u našem eksperimentu su i u eksperimentalnoj i u kontrolnoj grupi bili isti 
i zasnovani su na jedinstvenom planu i programu nastave fizičkog vaspitanja za I razred propisanog 
od strane Ministarstva prosvete. Glavni uzrok neefikasnosti nastave fizičkog vaspitanja u mlađim 
razredima osnovne škole Berković i saradnici (1982), vide u nedovoljnoj kadrovskoj osposobljenosti 
profesora razredne nastave za realizaciju sadržaja iz nastave fizičkog i zdravstvenog vaspitanja. Sasvim 
je logično da će veće kompetencije steći profesor razredne nastave tokom četvorogodišnjih studija i 
četrdesetak ispita u kojima se bavi naukom fizičke kulture, u odnosu na profesora razredne nastave 
koji tokom svog četvorogdišnjeg školovanja ima samo jedan predmet koji se bavi metodikom nastave 
fizičkog vaspitanja.

Tokom svoje pedagoške prakse, nastavnici razredne nastave, pored nastave fizičkog vaspitanja, 
realizuju više nastavnih programa, što predstavlja veliko opterećenje. S druge strane, profesori fizičkog 
vaspitanja, su posvećeni samo nastavi fizičkog vaspitanja, kako u pripremnom, tako i u organizacionom 
smislu, a svakako su im i mogućnosti stručnog usavršavanja na znatno većem nivou. 

Na osnovu dobijenih rezultata utvrđeni su efekti eksperimentalnog tretmana na morfološke 
karakteristike i motoričke sposobnosti kod dece mlađeg školskog uzrasta s tim da ja autor očekivao da 
će biti kod svih motoričkih sposobnosti signifikantna razlika. 
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METODOLOŠKA PITANJA PROCESNE IDENTIFIKACIJE 
DAROVITOSTI

Sažetak

 Darovitost, kao dosljedno postizanje iznadprosječnih rezultata ili uradaka u jednoj ili više 
aktivnosti kojima se dijete bavi, u praksi se često sinonimski rabi pri opisivanju tzv. bistre djece ili 
djece visoke razine kognitivnog funkcioniranja. Darovitost djeteta „potvrđuje” se različitim načinima, 
najčešće kumulativnim prikupljanjem djetetovih uradaka te psihološkim testiranjima. Iako se u 
suvremenoj pedagoškoj literaturi govori o konstruktivističkom pristupu djetetovom razvoju i učenju, 
najčešće zastupljena definicija darovitosti koja ju tumači kao iznadprosječno djetetovo postignuće i/
ili uradak implicitno je bihevioristički orijentirana. Kako bi se u identifikaciji darovitosti pomaknuo 
fokus pozornosti sa normativnih na kvalitativne aspekte potrebno je propitivanje dominantne 
socijalne perspektive o darovitosti, postojeće normativne orijentacije u praćenju djetetovog rasta 
i razvoja te mogućnosti i uvjeta dizajniranja razvojno primjerenih (individualnih) kurikuluma. 
Suvremeni pedagoški pristup darovitosti govori o potrebi procesne identifikacije darovitosti – praćenja 
djetetovih postignuća u aktivnostima kojima se bavi, otvara slijedeća pitanja: metodologija praćenja 
djetetovih aktivnosti i postignuća, (ne)postojanje djetetove autonomije u odabiru aktivnosti kojima 
se bavi te posebice svrhe praćenja i uporabe dobivenih podataka. Metodologija praćenja uključuje 
odabir najprikladnije metode prikupljanja podataka, obrade, interpretacije, prezentacije i uporabe 
prikupljenih podataka. Važno je napomenuti kako „uporaba” identificirane darovitosti zadire, između 
ostaloga, i u područje etike - hoće li se djetetova darovitost iskoristiti za promidžbu škole, učitelja, 
lokalne zajednice... ili će se ona socijalno podržavati u smjeru djetetove samoaktualizacije. Stoga će 
se u ovome radu propitati metodološka pitanja procesne identifikacije darovitosti, kao preduvjeta 
razvojno primjerenom pristupu darovitom djetetu.

 Ključne riječi: metodologija, procesna identifikacija, darovitost, normativnost, razvojna 
primjerenost



PROCESS IDENTIFICATION OF GIFTEDNESS 
METHODOLOGY ISSUES

Abstract

 Giftedness, as the continuity in high achievement or performance in one or more activities 
in which a child is involved, often is taken as a synonym when describing so called bright children, 
or children with high level of cognitive functioning. The giftedness of a child is “confirmed” by 
various methods, mostly by cumulating collection of child’s artworks and by psychological testing. 
Although the contemporary pedagogical literature speaks of a constructivism in development 
and learning, the most often definition of giftedness, which corresponds to a child’s above average 
achievement and/or artwork is, in an implicit way, behaviorism oriented. In order to shift focus of 
giftedness identification from normative onto qualitative aspects, it is important to investigate the 
dominant social perspectives about giftedness, the existence of normative orientation in the observing 
child’s growth and development and the possibilities and conditions for designing developmentally 
appropriate (individual) curriculum. Contemporary pedagogical approach to giftedness speaks in 
favor of the process identification - the observation of a child’s achievement in conducted activities 
which upraise the following questions: the methodology of activity observation and achievement of 
a child, the (non)existence of the child’s autonomy in choosing activities and particularly the aim of 
observation and usage of collected data.

 Giftedness identification methodology encompasses selection of appropriate data collection 
method, analysis, interpretation, presentation and usage of collected data. It is important to remark 
how the “usage” of identified giftedness, among others, also goes back to the field of ethics: will the 
child’s giftedness be used for school promotion, promotion of the teacher, the local community… or 
will it be socially supported in the direction of the child’s self-actualisation. Thus this paper investigates 
the methodological aspects of giftedness process identification and the prerequisites for designing 
developmentally appropriate approach to a gifted child.

 Keywords: methodology, process identification, giftedness, normativity, developmentally 
appropriate



Uvodna razmatranja

Postoji mnoštvo definicija darovitosti koje su u nekim aspektima proturječne, ponajviše jer proizlaze 
iz promatranja različitih aspekata ponašanja. Općenito, darovitost se može opisati kao djetetovo 
dosljedno postizanje značajno iznadprosječnih rezultata u jednoj ili više aktivnosti kojima se bavi 
(Cvetković-Lay, 2002). Identifikacija tih „iznadprosječnih rezultata” ovisi o razini socijalnih očekivanja 
sadržane u odgojno-obrazovnom planu i programu. Odnosno, u identifikaciji se darovitosti (u smislu 
izvrsnosti) kao referentna točka rabi nastavni plan i program što je jedan od glavnih problema odnosa 
darovitosti i pedagoške prakse. Darovitost Ziegler (2006) razmatra u situacijskom kontekstu te 
naglašava kako ona nije personalni atribut nego atribucija dodana od strane znanstvenika koja počiva 
na pretpostavci da će pojedinac biti (ili već je) u mogućnosti iznijeti specifične akcije. Autori koji 
zagovaraju ranu identifikaciju darovitosti najčešće provode istraživanja temeljena na prevencijskom 
modelu te naglašavaju važnost odabira vrste programa/ kurikuluma koji će se „ponuditi” darovitom 
djetetu. Iako se u suvremenoj pedagoškoj literaturi govori o konstruktivističkom pristupu razvoju 
i učenju, definiranje darovitosti kao iznadprosječnog postignuća i/ili uratka te „nuđenje” gotovog, 
reglementiranog programa/ kurikuluma implicitno je bihevioristički orijentirana. Kako bi se u 
identifikaciji darovitosti pomaknuo fokus pozornosti sa normativnih na kvalitativne aspekte potrebno 
je propitivanje dominantne socijalne perspektive o darovitosti, postojeće normativne orijentacije 
u praćenju djetetovog rasta i razvoja te mogućnosti i uvjeta dizajniranja razvojno primjerenih 
(individualnih) programa/ kurikuluma, odnosno situacijskog konteksta u kojemu se darovitost 
„događa”. Naglašavajući važnost rane identifikacije za osmišljavanje edukacijske intervencije za 
darovite, Pfeiffer i Petscher (2008) tvrde kako su rana identifikacija i primjerena edukacijska 
intervencija važne za izvrsnost budućih postignuća i reduciranje kasnijih socijalnih i emocionalnih 
problema te poremećaja u ponašanju. Darovitost u ovakvom pristupu dobiva prevencijsko-tretmanski 
epilog jer se implicitno vidi kao (aktualni ili budući, potencijalni) problem kojega je moguće „riješiti” 
adekvatnom intervencijom, dok ostaje otvoreno pitanje postupanja okoline prema djetetu (naravi, 
kakvoće i učinaka postupanja).

Da bi se darovitost manifestirala potrebno je postojanje katalizatora koje Gagné (2007) naziva 
intrapersonalnim (uključuju djetetova psihofizička svojstva, motivaciju, self-management i osobnost 
od kojih posebno ističe temperament, samopouzdanje i prilagodljivost) i katalizatorima okružja 
(poput kulturnog i obiteljskog miljea, osoba koje se nalaze u djetetovom neposrednom okružju, 
aktivnosti, programa i servisa te događanja). Nešto blažim pristupom, Webb, Goerss i Olenchak 
(2010) zagovaraju prevencijske aspekte identifikacije jer su darovita djeca sklona perfekcionizmu i 
neujednačenom razvoju – rizičnim čimbenicima za pojavu poremećaja u ponašanju. No, da bi se to 
potvrdilo, potrebno je više longitudinalnih istraživanja uz adekvatnu metodologiju.

Upravo je pitanje postojanja adekvatne metodologije važno za procesnu identifikaciju darovitosti. 
Na koje načine pratiti djetetovu darovitost, prema kojim kriterijima, u kojim situacijama i kroz koje 
vremensko razdoblje, samo su neka od metodoloških pitanja procesne identifikacije darovitosti.



I na kraju, za djetetovu dobrobit posebice važno, ostaje otvoreno pitanje „uporabe” identificirane 
darovitosti koja zadire, između ostaloga, i u područje etike - hoće li se identificirana darovitost 
iskoristiti za promidžbu škole, učitelja, lokalne zajednice... ili će se ona socijalno podržavati u smjeru 
djetetove samoaktualizacije? Suvremene perspektive o djetetu i djetinjstvu ukazuju na važnost 
djetetovog viđenja djetinjstva i okružja u kojemu odrasta (Corsaro, 2011). Sa aspekta darovitosti to 
znači stvaranje uvida u djetetovo viđenje personalnih karakteristika, njegovo tumačenje darovitosti, 
ekspresiju vlastitih očekivanja spram okoline te „dijagnostiku” djetetove socijalne pozicije i pratećih 
relacija.

1. Identifikacija darovitosti – darovitost kao dijagnoza ili personalna karakteristika

Suvremeni pedagoški pristup darovitosti govori o potrebi procesne identifikacije darovitosti – praćenja 
djetetovih postignuća u aktivnostima kojima se bavi, otvara slijedeća pitanja: metodologija praćenja 
djetetovih aktivnosti i postignuća, (ne)postojanje djetetove autonomije u odabiru aktivnosti kojima se 
bavi te posebice svrhe praćenja i uporabe dobivenih podataka.

Darovito ponašanje je ono koje okolina procijeni takvim. Reakcije okoline imaju važan utjecaj 
na djetetovu percepciju subjektivnih prostora akcije (Ziegler, 2006), odnosno osobnu procjenu 
mogućnosti poduzimanja osobnih aktivnosti – autonomije. Zapravo, o darovitosti je nemoguće govoriti 
ukoliko nema autonomije u odabiru aktivnosti, izvedbi, kontroli (u smislu stvaranja osobnoga uvida 
u izvedbu, tijek aktivnosti), evaluaciji i korekciji. Promatrajući aktualnu pedagošku praksu može se 
zamijetiti niska razina autonomije i visoka razina izvanjske regulacije u smjeru točnosti reprodukcije 
prezentiranih sadržaja. U takvom kontekstu darovitost se teže uočava i identificira.

Procesnu identifikaciju darovitosti općenito se može opisati kao proces utvrđivanja darovitosti kroz 
praćenje djetetovih uradaka/ postignuća u aktivnostima kojima se bavi. Renzulli (1998) smatra da 
se darovitost može identificirati kroz tri komponente: sposobnosti (pomoću indikatora maksimalne 
izvedbe), interesa (područja za koje se dijete osobno zanima) i preferiranih stilova (instrukcije, učenja, 
mišljenja i ekspresije). Dok se indikatori maksimalne izvedbe mogu naći u testovima sposobnosti, 
standardiziranima ili onima koje se osmislio učitelj, područja interesa i preferirane stilove učitelj 
„otkriva” sam prateći dijete u različitim situacijskim kontekstima. Da bi se darovitost identificirala i 
podržala potrebno je (1) prikupiti podatke, (2) klasificirati ih u opće kategorije sposobnosti, interesa 
i stilova učenja uz osvrt na relevantne personalne karakteristike poput organizacijskih sposobnosti 
i socijalnih vještina, (3) analizirati prikupljene informacije u smjeru obogaćivanja programa i 
traženja servisa podrške, (4) pregovarati oko mogućnosti obogaćivanja okružja te (5) dobivene 
informacije rabiti za edukacijsko, osobno i profesionalno savjetovanje, komunikaciju s roditeljima o 
mogućnostima uključivanja njihovog djeteta u adekvatne programe i razvoj škole (Renzulli, 1998). 
Da bi se to moglo ostvariti, odnosno da bi se procesnu dijagnostiku realizirala u smjeru prikupljanja 



relevantnih informacija o djetetovim interesima, stilovima učenja, personalnim karakteristikama 
i okružju, potrebna je široka pedagoška naobrazba osoba koje prate djetetove aktivnosti u smislu 
poznavanja teorija učenja i razvoja (uključujući i neurobiologiju) te odabira prikladnog teorijskog 
okvira na kojemu će se dizajnirati daljnji pedagoško rad s djetetom. Kao glavna pitanja identifikacije 
darovitosti Heller (2004) izdvaja (1) što se treba identificirati, odnosno pitanja dijagnostičkih varijabli, 
(2) zašto, u koju svrhu identificirati (za to je potrebno „odvagnuti” dobrobiti i opasnosti po dijete), (3) 
kako, na koji način (koji su izvori dijagnostičkih informacija i na koji način se prikupljene informacije 
procesuiraju) te (4) kada, odnosno preciznije, u kojem trenutku ili razvojnoj fazi se pristupa identifikaciji 
darovitosti? Ovakvo shvaćanje procesualne identifikacije darovitosti pretpostavlja postojanje plana 
dijagnostike sa razrađenim ciljevima, metodama, varijablama, vremenskim rasporedom i td. Ona 
izlazi iz okvira sporadične aktivnosti prikupljanja i kumuliranja informacija na osnovi kojih će se 
dizajnirati program/ kurikulum te postaje aktivnost koja pred učitelja postavlja zahtjeve visoke razine 
metodološke pismenosti. Iako na različitim mjestima i Renzulli (1998) i Heller (2004) ističu svrhu 
dijagnosticiranja darovitosti, jasnoća i preciznost ciljeva utječe na osmišljavanje daljnjeg pedagoškoga 
rad s djetetom. To, pak, znači da su učiteljima potrebne metodološke i metodičke kompetencije na 
meta-razini.

Zapravo, temeljno pitanje identifikacije darovitosti je zašto identificirati. Neki autori (Čudina-
Obradović, 1990; Cvetković-Lay, 2002; Pfeiffer i Petscher, 2008) ističu socijalnu odgovornost 
prema darovitim pojedincima i dobrobit za društvo. Istovremeno zagovaranje djetetove dobrobiti i 
društvenog profita ukazuje na postojanje paralelizma u pristupu darovitosti. Tako se personalističkim 
pristupom usmjerenim na dobrobit djeteta želi postići „kvalitetna uporaba” djetetovih sposobnosti 
u smjeru vlastitog funkcioniranja. S druge strane, sociološki pristup djetetove uratke vide kao 
kreativan doprinos društvu te se osmišljavaju programi poticanja njegove darovitosti. Dominantnost 
sociološkog pristupa vidljiv je upravo u osmišljavanju programa/ kurikuluma „prikladnih” djetetovoj 
darovitosti u koje se dijete „uključuje” te se, nakon nekog vremena evaluira njihova učinkovitost 
kako bi se mogli ponuditi i drugoj darovitoj djeci. Ovdje je implicitno prisutna normativna 
orijentacija darovitosti i njezina generalizacija – negira se postojanje distinktivnih karakteristika 
darovite djece, odnosno njihove međusobne različitosti (specifičnosti). U argumentiranju potrebe 
za identifikacijom darovitosti Cvetković-Lay (2002) navodi kako je darovitost posebna potreba na 
koju društvo treba odgovoriti. U pedagogiji se darovitost i tumači kao posebna potreba, zajedno sa 
teškoćama u razvoju i specifičnim teškoćama učenja. Tim je „razvojnim odstupanjima” zajedničko da 
se trebaju utvrditi, potvrditi, dijagnosticirati... Znači li dijagnoza potrebu za tretmanom, liječenjem, 
korekcijom, usmjeravanjem i td.? Ako se u suvremenim pedagogijskim, sociološkim, antropološkim 
i rehabilitacijskim istraživanjima govori o potrebi dekonstrukcije aktualne terminologije, napuštanju 
modela deficita i biološkog determinizma teškoće/ posebne potrebe (Shakespeare, 1996; Slee, 1997; 
Slee, 1998; Thomas i Loxley, 2001; Vehmas, 2004) je li to moguće i u slučaju darovitosti, koja se također 
mora potvrditi, dijagnosticirati jer inače ni ne postoji? Dijagnoza „traži” lijek, mogućnost rješavanja 
aktualnog stanja. Praćenjem fenomena darovitosti, iznosimo strah da će programi/ kurikulumi koji 
slijede nakon dijagnostičkog procesa biti „lijek” za darovitost na način da ona nestane, upravo zbog 



implicitne normativne orijentacije u praćenju djetetovog rasta i razvoja.

Stoga je važan interdisciplinarni, multidimenzionalni pristup darovitosti koji uvažava djetetove 
personalne karakteristike, karakteristike i specifičnosti njegovo okružja i situacijski kontekst u 
kojemu se darovitost promatra. Utvrđivanje ili potvrđivanje darovitosti uključuje praćenje djetetovog 
ponašanja u pojedinim situacijama (pri rješavanju problema, ekspresiji ideja i sl.) te njegovu 
interakciju s okolinom. Kao što je to slučaj i sa teškoćama/ posebnim potrebama, darovitost je pitanje 
djetetovog pozicioniranja u relacijama s drugima (Vehmas, 2004) i stoga je vrijedno pratiti djetetovu 
interakciju (narav, kakvoću…) s osobama iz njegovog okružja. Kao što je već zapaženo, darovita djeca 
mogu manifestirati ponašanja koja su okarakterizirana kao socijalno neprihvatljiva, poremećaji u 
ponašanju, ADHD, opsesivno-kompulzivna ponašanja, shizoafektivni poremećaj i td (Webb, Goerss 
i Olenchak, 2010) iz jednostavnog razloga jer su ponašanja darovite djece zahtjevna za okolinu (u 
smislu susretanja njihovih potreba). Ukoliko je okružje responsivno na djetetove potrebe te pruža 
asistenciju, tada je moguća djetetova autonomija i slobodno očitovanje darovitosti. No, može li 
okolina pružati darovitom djetetu asistenciju? Odnosno, mogu li se susresti dijete i okolina (odrasli) u 
djetetovoj zoni narednog razvoja koja je, možda, odraslome nepoznata, uvjetno rečena, zona dalekog 
budućeg razvoja? Osnovno pitanje koje se javlja u ovom pristupu je mogućnost izvanjskog „poticanja” 
darovitosti. Ono što je potrebno činiti, kako bi se darovitost podržala, je adekvatno dizajniranje 
(organiziranje, opremanje…) okružja uz djetetovu aktivnu participaciju. Očitovanje darovitosti 
(shvaćene kao personalne karakteristike) ne ovisi o dijagnostičkom pristupu, nego o viđenju njezine 
vrijednosti iz pozicije djeteta. Stoga je darovitosti potrebno pristupiti iz perspektive djeteta u smjeru 
identifikacije njegovih očekivanja spram okoline i podržavanja ekspresije vlastitih (autentičnih) 
sposobnosti i vrijednosti.

2. Metodologija procesne dijagnostike

Sa aspekta procesne dijagnostike, za koju se smatra da je prikladna za djecu jer ih ne stavlja u 
situacije testiranja i stresa, metodologija praćenja uključuje odabir najprikladnije metode prikupljanja 
podataka, obrade, interpretacije, prezentacije i uporabe prikupljenih podataka. Tako shvaćena 
procesna dijagnostika, zapravo je pojednostavljena i primjenjiva u aktualnim pedagoškim uvjetima. 
Kao takva ona može biti dio interdisciplinarnog, multidimenzionalnog pristupa, no ne i jedini način 
dijagnostike darovitosti. Zbog izostanka kritičke perspektive vezane uz metodologiju procesne 
dijagnostike, kako na teorijskoj tako i na empirijskoj razini, slijedi kratak osvrt na ključne trenutke i 
zahtjeve koji se (u skladu s njima) stavljaju pred učitelja.



2. 1. Odabir najprikladnije metode prikupljanja podataka

Procesna se identifikacija odnosi na praćenje djetetovih uradaka/ postignuća u aktivnostima kojima se 
bavi. O prikupljanju podataka Mužić (2004) kaže kako odabir metode ovisi o hipotetskom konstruktu 
(terminima koji pojašnjavaju određene pojave), manifestnoj varijabli koja je dostupna opažanju i 
intervenirajućoj varijabli koja povezuje hipotetski konstrukt i manifestnu varijablu i koju nastojimo 
operaciono definirati i učiniti vidljivom. U aktualnim je pedagoškim uvjetima rada, prikladna metoda 
prikupljanja podataka sustavno promatranje i intervju s djetetom. Dok je za sustavno promatranje 
potrebno pribaviti tehnička pomagala poput fotoaparata, kamere, izraditi protokole promatranja i 
snimanja, za intervju je potrebno konstruirati relevantna pitanja sa pratećim protokolom. Kako bi se to 
ostvarilo neophodno je poznavanje teorija razvoja, razumijevanje darovitosti i njegovanje primjerenog 
stila komunikacije. Kombinacija izvanjskog praćenja djetetovih uradaka sa njegovim osobnim 
viđenjem načinjenog, omogućava uvid u djetetovu poziciju, njegov svijet očitovanja darovitost.

2. 2. Obrada prikupljenih podataka

Ukoliko bismo govorili o metodološkoj transparentnosti („čistoći”) tada bismo se usmjeravali na 
praćenje varijabli i njihovu obradu. Upravo zbog toga je važno postojanje plana procesne identifikacije 
koji, makar okvirno, sadrži ciljeve i varijable koje izravno i/ ili neizravno utječu na očitovanje 
darovitosti. Bez obzira na dominantnu teorijsku orijentaciju u pristupu darovitosti, sve one, u većoj 
ili manjoj mjeri uvažavaju utjecaj okružja na pojavu darovitosti (Renzulli, 1998; Cvetković-Lay, 2002; 
Gagne, 2004; Heller, 2004). Na žalost, promatranje utjecaja okružja se uglavnom reducira na kakvoću 
materijalnog okružja, a ne kakvoću interakcije i interpersonalnih relacija. Drugi je problem pri obradi 
prikupljenih podataka, tendencija kvantifikaciji. Isključivo brojčanim iskazivanjem određenoga 
ponašanja pomiče se fokus sa kvalitete te je uputnije kombinirati kvantitativni i kvalitativni pristup 
u identifikaciji darovitosti. U svakom slučaju, za obradu prikupljenih podataka važno je svrstavanje 
podataka u kategorije. To pretpostavlja raščlanjivanje informacija i njihovo razvrstavanje prema 
određenim kriterijima koji moraju biti jasni i koncizni. Za to je potrebno detaljno poznavanje 
darovitosti i utjecaja pojedinih čimbenika (socijalnih i individualnih) na njezino očitovanje.

2. 3. Interpretacija prikupljenih podataka

Interpretacija podataka ovisi o okvirima odabrane teorije, polazišnim pretpostavkama odnosno 
hipotetskom konstruktu (Mužić, 2004). To znači da će se podaci interpretirati u odnosu individualno 
razumijevanje obilježja darovitosti. Obzirom da se procesna identifikacija darovitosti većim djelom 
temelji na subjektivnim procjenama okoline, gotovo je nemoguće govoriti o kvantitativnom pristupu 
interpretaciji podataka. Mužić (2004) podsjeća kako su određene varijable pogodne za kvantitativnu 
obradu i interpretaciju, poput analize odgojno-obrazovnih sadržaja s kognitivnog i psiho-motoričkog 



područja, dok su druge prikladne za kvalitativnu posebice u slučajevima gdje se analiziraju afektivni 
i kreativni aspekti djetetovoga razvoja. Općeniti problem darovitosti je redukcijski pristup u kojemu 
se darovitost tumači samo s jednog aspekta (jedne varijable), najčešće uratka/ postignuća. Kod 
interpretacije podataka potrebno je voditi računa o poznatim logičkim pogreškama. U slučaju 
darovitosti to su: (1) skok u zaključivanju (saltus in concludendo) u kojemu se povezanost između 
dvije pojave tumači kao uzročno-posljedična povezanost iako može postojati još utjecajnih čimbenika 
koji nisu razmotreni i (2) zaobilaženje prijeporne točke koje se javlja kod pomanjkanja jasnoće i 
jednoznačnosti nazivlja (Mužić, 2004), što je u slučaju darovitosti jedan od vodećih problema.

2. 4. Prezentacija i uporaba podataka

Kao što je već ranije rečeno, posebno osjetljivo pitanje je uporaba dijagnosticirane darovitosti. Što 
s njom? U kojem smjeru ju poticati/ Treba li ju poticati? Do koje mjere intervenirati/ Smije li se 
intervenirati? Unatoč postojanju konvencije o pravima djece i etičkom kodeksu istraživanja s djecom, 
on se u slučaju posebnih potreba (darovitosti i teškoće) rijetko uvažavaju iz najmanje dva razloga: (1) 
utvrđivanje/ dijagnostika socijalno se tumači kao djetetov najbolji interes i (2) socijalna pozicija djeteta 
je (unatoč formalnim pomacima) i dalje marginalizirana, djeca nemaju mogućnosti odlučivanja i 
vođenja dijaloga o svom najboljem „interesu”. Uzrok marginalizacije djece i djetinjstva Corsaro (2011), 
između ostaloga, vidi u relacijama moći u kojima su djeca u subordiniranoj poziciji spram odraslih, 
slici djeteta i djetinjstva koje je reducirano na jednu životnu fazu i „gledanje unaprijed” (što će djeca 
jednoga dana postati) te u činjenici da djeca nemaju svojega predstavnika među znanstvenicima. Iako 
je ovdje navedeno kao posljednje, iznimno je važno propitati svrhu dijagnostike darovitosti. Praksa, 
na žalost, pokazuje kako se dijagnosticirana darovitost pojedinog djeteta često rabi za promidžbu 
određenog programa/ kurikuluma ili odgojno-obrazovne institucije. Čak se manifestirana darovitost 
tumači kao odraz kvalitete rada odgojno-obrazovne institucije koju dijete pohađa. Osim toga, 
Cvetković-Lay (2002) navodi kako je darovitost svojevrsna „etiketa” koja može rezultirati pojačanim 
otporom „nedarovitih”, vršnjačkim odbacivanjem i niskom razinom samopouzdanja. Stoga je važno 
razmotriti prednosti i nedostatke dijagnostike prije nego se u nju krene kako bi se anticipirale i 
prepoznale eventualne teškoće te ih se adekvatno razriješilo.

Zaključak

Socijalna perspektiva darovitosti ili sociološki pristup darovitosti stavlja naglasak na pojedinčevo 
postignuće kao dobrobiti cijeloga društva. U ovoj perspektivi darovitost se tumači kao prilika 
društva za napredak i boljitak pa se darovitost utilitarizira i usmjerava prema potrebama društva a 
ne potrebama darovitog pojedinca. Ovdje leži velika opasnost gubljenja, gašenja darovitosti i stoga 



je vrijedno jačati kritički pristup dijagnostici darovitosti koja uključuje njegovanje epistemologije 
darovitosti, razmatranje aktualnih metodoloških postupaka u procesu dijagnostike i osmišljavanje 
primjerenog okružja za darovito dijete. Za to je potrebno jačanje interdisciplinarnosti, uvažavanje 
postojanja višestrukih perspektiva, posebice perspektive djeteta i njegove obitelji.

Darovitost je višedimenzionalni fenomen što je potrebno imati na umu tijekom dijagnostike. U 
pedagogiji se posebno vrednuje procesna dijagnostika darovitosti, no isključivo praćenje djetetovih 
uradaka/ postignuća bez uvažavanja situacijskog konteksta, socijalnih relacija i okružja u kojemu 
dijete odrasta implicitno je normativno orijentirano i ne omogućava adekvatan uvid u djetetovu 
darovitost. Na kraju se može zaključiti kako utvrđivanje (dijagnostika) darovitosti otvara nova pitanja 
poput učiteljeve razine metodološke pismenosti, djetetove socijalne pozicije i pripadajućih relacija te 
(ne)postojanja društvene responsivnosti prema potrebama djece i njihovih obitelji. Sva ova pitanja i 
problemi mogu se riješiti dijalogom stručnjaka i znanstvenika u čijem fokusu zanimanja je darovito 
dijete i koji djetetov boljitak stavljaju ispred socijalne dobrobiti i profita. Perspektiva darovitosti u 
čijemu je središtu dijete i njegov „background” razvojno, moralno i etički je opravdana i stoga je važno 
njegovati interpresonalni i komunikacijski pristup darovitosti jer je samo-aktualizacija pojedinca 
ujedno socijalna dobrobit i profit.
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DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI 
ZENEHALLGATÁSOK SORÁN

Összefoglaló
 Az alsó tagozatos zenehallgatás magyarországi irodalmának bemutatása 1978-tól. A 
különbözőségek, megközelítési módok megismertetése után a MUS-E (Musica Europa) budapesti 
kísérleti programjának rövid ismertetése, melyet Yehudi Menuhin kezdeményezett. A differenciálás 
további lehetőségei három zenehallgatási példán keresztül: Király László (1954), Igor Stravinsky és 
Dave Brubeck egy-egy rövid, de teljes tételén keresztül. Hangszínérzék, kibontakozó fantázia a zene 
hatására, gesztusok a kottakép alapján (Edgar Willems), ritmus- és/vagy dallamrészlet segítségével vagy 
mese segítségével tájékozódás a hallgatott zenében, különböző hangszerelés hatása, bekapcsolódás 
osztinátóval a zenei folyamatba és egyszerű basszusdallam meghallása és jelzése a zenehallgatás 
közben.

 Kulcsszavak: differenciálás, MUS-E, hangszínek, fantázia, osztinátó

POSSIBILITIES FOR DIFFERENTIATING DURING MUSIC 
LISTENING IN SCHOOL

Abstract
 Literature of music listening in primary schools in Hungary dates from 1978. After a survey 
of differences and approaches, a short overview of Budapest experimental programme of MUS-E 
(Music Europe) initiated by Lord Yehudi Menuhin is given. Further possibilities of differentiating, are 
demonstrated by three examples: a short but full movement of László Király (1954), Igor Stavinsky 
and Dave Brubeck. Sense of tone and fantasy, influenced by the music, gestures based on the score 
(Edgar Willems), orientation in the listened music with the aid of a rhythm and/or melody extract, 
effects of different arrangements, joining in the music by ostinato, noticing of simple bass melodies 
and handsigning it during listening are discussed in the paper. 

 Keywords: differentiating, MUS-E, tones, fantasy, ostinato



Bevezetés

 „A történeti visszatekintés kezdőpontjának kijelölésében szükségszerű határvonalat jelent az 1978-
as tanterv (és annak közvetlen politikai előtörténete), mivel köztudomásúan ez a legrégebbi, ma is 
érvényben lévő tartalmi szabályozási dokumentum.” (1. internetes hivatkozás)

A zenehallgatás 1978 szeptembere óta didaktikusan felépített az első osztálytól kezdve. Laczó Zoltán 
zeneakadémiai és zenepszichológiai végzettséggel, nagy tudással és tapasztalattal állította össze 
zenehallgatási anyagát a Lantos Rezsőné – Lukin Lászlóné Ének–zene 1-3. (1978-1980), akkoriban új 
énekkönyvekhez. Laczó Zoltán hisz abban, hogy helyes pedagógiai irányítással a megfoghatatlannak 
tűnő zene megragadhatóvá válik (Laczó, 1986). Tanítói kézikönyv formájában 1986-ban külön a tanítók 
számára összegezte szakfolyóiratokban megjelent cikkeit, módszertani javaslatait. Szisztematikus, 
elméleti és gyakorlati szempontból egyaránt megfontolt, jól használható. Elve, hogy először a gyerekek 
által ismert dallamokat hallgassák feldolgozott módon egy-egy hangszer hangszínének alapos 
megismerésével összekapcsolva. Ezt az adott hangszeren megszólaló karakterdarabok követik, majd 
népek dallamai következnek. A 3. osztályban jelenik meg a „Mesealakok a zenében” címmel újabb 
zenehallgatási csoportosítás.

Anyag és módszerek – eredmények – „A kerettanterv az alsó tagozatos osztályokban már az elsőtől 
kezdve az éneklést követő tevékenységként rögzíti a zenehallgatást. A tantervben elfoglalt sorrendiség 
is jelzi ennek a tevékenységmódnak a fontosságát.”

„Ezt a célt szolgálja a hangszínhallás differenciálásának a pedagógiai szándéka sok hangszínhallás-
észlelés feladattal.”

„A vokális (énekes) hangszínrégiót tágítja ki a hangszerek hangszínének megismertetése. Fontos, hogy 
olyan hangszerek megismertetésére kerüljön először sor, amelyeknek a megtapasztalása közvetlen 
úton lehetséges, s a hangszereket akár maguk is megszólaltathatják a tanulók.”

Ezt követi a már bevált: Prokofjev: Péter és a farkas zenés meséje. Módszeres absztrakció segítségével 
juthatnak el a gyerekek a hangszer asszociációkig a mesétől függetlenül. 

A formaérzék fejlesztése a gyerekdaloktól a népdalokon át kezdődik. Az azonos, hasonló és különböző 
(dallamok, sorok, ritmusok stb.) meghallását a zenehallgatás elvontabb részeinek érzékelése követi.

(2. internetes hivatkozás alapján)

A tankönyveket az utóbbi évtizedben (2001, 2002) Ördög Mária átdolgozta új zenehallgatási 
CD-ket állított össze, melyeken magyar népzenei felvételek és ezek gyermekkari feldolgozásai a 
meghatározóak. Új még az énekelt népmese, az autentikus népzenét játszó együttesek és énekesek 
bevonása a zenehallgatásba, a jeles napok hangsúlyozása, Bach, Mozart, Vivaldi egy-egy művének 
részlete.



Süle Ferenc (1995) nagyalakú, színes énekkönyvei megjelentetésével, jó üzletpolitikájával berobbant a 
magyar énekoktatásba. Sajnálatos, hogy az újdonságot kritika nélkül fogadta a tanítói társadalom, és 
ennek a könyvsorozatnak a beindulása után minden, a későbbiekben összeállított tankönyvnek nehéz 
volt megtalálnia a helyét. Bár dalaiban nem hozott különösebb újítást, a zenehallgatás megközelítése 
más volt. A zajok, zörejek véleményem szerint nem kisiskolás zenehallgatási anyag, különösen nem 
kezdeti szakaszban több órán keresztül énekórán, bár a tantárgyi koncentrációra alkalmas.

„Az 1–4. évfolyam sajátos feladatai: – A csend, a zaj, a zörej elkülönítése. – Az emberi hang színeinek 
és a hangszerek hangszínének megismertetése, megkülönböztetése vizuálisan is. – Tanult dalok 
felismertetése vokális vagy hangszeres feldolgozásokban. – Cselekményes zenék bemutatása, tartalmuk 
szóbeli vagy egyéb társművészetekből kölcsönzött eszközzel való kifejtése.

– Az emocionális érzékenység kifejlesztése. (…)

Tantárgyközi kapcsolatok: Az 1–4. osztályos dalok tartalma nagyban kapcsolódik az alsó tagozatos 
irodalmi könyvek anyagához. Ezen kívül több alkalommal felhasználhatók a környezetismereti 
tantárgy oktatásához nemcsak a tankönyvekben közölt dalok, hanem a CD, illetve a kazetta anyaga is. 
Erről részletesebben a kézikönyvben olvashatnak a nevelők.” (3. internetes hivatkozás)

A tanmenetjavaslat szerint az első osztály majdnem minden órájára jut zenehallgatás. Elsőként a 
környező világ zajai, zörejei a megfigyelendők. Később értékes és kevésbé jó művek vagy részletei 
hallgatandók. Második osztályban a természet hangjai, ritmusai és ahhoz kapcsolható klasszikus 
zenék találhatóak. 

Bánki Vera, Kismartony Katalin Zene-Játék könyvei (1999, 2001, 2005) nemcsak dalanyagában és 
felépítésében eltérőek az említett és nem említett1 könyvek sorában, hanem a zenehallgatási elképzelés 
is más.

Minden énekórára 11 mozzanat javasolt, így a kisgyermekek érdeklődése biztosan fenntartható. 
Minden alkalommal van zenehallgatás. A zenehallgatás zenei, karakterbeli, történeti, hangzási 
sokszínűséget mutat be. Rossini: Tell Vilmos nyitányától különböző népek népzenéjén át közismertnek 
számító klasszikus részletek mellett a XX. század zenéjét (Bartók és Kodály mellett Kurtág György, 
Sáry László, Dohnányi Ernő műveit) is bevonja a kisiskolások zenehallgatásába. „A zenehallgatásnál 
arra törekedtünk, hogy a gyerekek először könnyen felfogható, karakteres művekkel találkozzanak.” 
(Az útmutató bevezetője külön hangsúlyozza differenciálás lehetőségét.) 

A Zene-Játék könyvek nem jöttek volna létre részemről, ha nem vettem volna részt egy európai 
kísérletben. 1994–1998-ig tartott a MUS-E program kísérleti szakasza Magyarországon, melyben 
animátorként vettem részt. Lord Menuhin álma a Musica Európáról, amit a mozaikszó tartalmaz, hogy 
1 A teljesség igénye nélkül további tankönyvek:
Krajcsné Kovács Judit: Csodálatos zenevilág 1-3. (Dinasztia Kiadó, Budapest)
Lassúné Ruskó Renáta: Ének 1-4. (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged)
Rápli Györgyi: Ének-zene az általános iskolák 1. osztálya számára (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba)



toleránsakká váljunk egymás iránt a zene által, a rítusok ismerete segítségével. Egy olyan komplexitás 
valósult meg a magyarországi kísérletben, amely egyedülálló. Együtt dolgozhattam két érdekes 
személyiségű, eredeti tanítóval (Schmidt Klára, Horváthné Juhász Éva; nyitott szemléletű igazgatójuk: 
Fehér Adrienne a Szív utcai Erkel Ferenc Általános iskola az Andrássy úti akkori alsó tagozatában). 
Animátor kollégáim voltak Salamon Ferencné (Erzsi) magyar népzene- és néptánctanár, Ligeti Mária 
(Mary) koreográfus és tánctanár a Színház- és Filmművészeti Főiskoláról, aki ún. „mozgáskultúrát” 
tanított a kísérletben a gyerekeknek és Sáry László zeneszerző, aki a „zenekészítés tárgyat” tanította. 
Ő az Új Zenei Stúdió kísérletező tagja volt és szintén a Filmművészeti Főiskolára felvett hallgatókat 
oktatta, valamint a kísérletben kisgyerekeket. Az egészet koordinálta és a Nemzetközi Menuhin 
Alapítvánnyal a kapcsolatot Csébfalvi Éva, a Magyar Zenei Tanács főtitkára tartotta. Havonta 
összejöttünk és összehangoltuk terveinket, vágyainkat a tananyaggal, és utólag visszatekintve is igen 
érdekes és hatékony team-munka jött létre, melyből nemcsak a gyerekek, hanem mi animátorok is 
profitáltunk. A Budapesti Tanítóképző stúdiójában készült a programot lezáró filmfelvétel. Ebben a 
zenehallgatás is szerepel. 

Már akkor a megfelelő zene kiválasztásában szerepet játszott az, amit hangsúlyozni szeretnék. Rövid 
legyen, olyan, amit valószínűleg nem hallottak még a gyerekek, és valahova elvezeti őket, amit még 
nem ismernek és saját erejükből nem is találkoznának ilyennel. Az is szempont még, hogy akaratlagos 
figyelmük irányításához jó kérdéseket lehessen feltenni. Hangsúlyozom, léteznek alkalmas zenei 
részletek, tételek zenehallgatásra, amikhez nem egyszerű kérdést, megfigyelési szempontot adni, 
pedig kitűnő zenék. 

A felvételen Király László Miniatűrök (1977)2 sorozatából hallgattunk egy tételt. A spontán reakciók 
meghallgatásakor nem találtam különbséget a zeneileg kiemelkedő tehetségek és az átlagos képességű 
gyerekek reakcióiban. De amikor a kottaképet követhették a gyerekek – ekkor Edgar Willems módszerét 
próbáltam ki a kísérletben –, a megnyilvánulások sokkal gazdagabbak voltak, a zeneileg kiemelkedőek 
sokkal több részletre lettek figyelmesek. Bár hangról hangra nem olvassák el a kottát, amit kaptak a 
műről, de a zenei gesztusok, tájékozódási pontok többletet adtak a másodszori meghallgatásnál.

Két tételt választottam ki, az egyiket előkészítésként még a felvétel előtt hallgattattam meg, a másikat a 
stúdióban ugyanazzal a szisztémával (az egyik fuvolára és ütőkre komponált Zeneműkiadó, Budapest: 
Z.12357, a másik fuvolára és csembalóra Z.12359) azóta felnőtt tanítványaimmal is meghallgattattam 
így és az eredmény hasonló volt.

A MUS-E programban való aktív részvételem egyik kézzelfogható eredménye a Bánki Verával 
összeállított Zene-Játék könyvek, a másik az újító kezdeményezésekre való nyitottságom növekedése. 
Az ELTE Tanító- és Óvóképző karán „Zene – játék” illetve „Ritmikai játékok és XX. századi zene” 
2 A Király László 12 rövid tételből álló sorozat kottája a Magyar Zenei Tanács kotta- és hanglemezanyaga a 
Budapest Music Centerben elérhető. (BMC Magyar Zenei Információs Központ és Könyvtár 1093 Budapest, 
Lónyay u. 54. fax: (06 1) 210 6908 info@bmc.hu) http://www.youtube.com/watch?v=qjPSi0OKc5E&NR=1  
Ének + zenekari kíséret (1923, Biarritz) pipacsos tájkép előtt. Ebben a letétben még nincs a későbbi átiratban 
lévő fontos szünet a végén!



címmel indult többször is szabadon választható kurzus. Ezek egyik első szép eredménye, hogy egy 
esti tagozatos hallgató, Venyingi Bea (2007. I. évf. ETK), a kurzus végzésének feltételeként, milyen 
kiemelkedően jó zenehallgatási példát adott.

A zenehallgatás menete: 

1.a. titi Tá titi Tá tititi titi Tá (a táblán/kivetítőn)

Mondjuk ritmusnévvel, majd ritmusnév és taps, végül csak taps.

Tapsoljuk el! Kinek, milyen mondóka vagy gyermekjátékdal jut eszébe a ritmusról? 

Differenciálás lehetősége: a ritmus megszólaltatása nélküli megfejtés.

Válasz: Gyerekek, gyerekek, Koszorú, koszorú – éneklés, mondókázás

1.b. Figyeljük, számoljuk meg, hányszor énekli az előadó a műben (ezzel indul).

Válasz: Ötször

Differenciálás újabb lehetősége: 1.b. lá mi szó   lá mi szó   lá mi szó szó lá mi szó  – a táblán megadott 
ritmushoz a szolmizálást az első meghallgatás után nem a tanító, hanem a zeneileg érettebb tanulók 
adják meg akár már első osztályban.

1.c. Dúdolással/szolmizálással megfigyeltetni, hányszor fordul elő ez a ritmus + dallam? (lá mi szó, lá 
mi szó, lá mi szó szó lá mi szó)

Az énekest zenekar kísérte, olvassuk el most a történetet: 

Igor Stravinsky: Négy orosz dal IV. tétele - Tilim-bom 

(a korábbi Három gyermekmese3 1. száma) (Raics István ford.)

Tilim-bom, tilim-bom, kecskelakban nagy a gond! / Kecske kiment rétre, látja házát égve! / Farka ide-
oda jár… / Jó emberek (Kedves népek) jertek már! / Kandúr húzza harangot, / Félreveri nagy hangon!

Tilim-bom, tilim-bom, kecskelakban nagy a gond! / Tyúkanyó hoz fecskendőt, a tűzhöz kelendőt! / 
Míg férje, a kakas úr, sugarat ont makacsul! / Szertenézeget, s zeng víg éneket:

Tilim-bom, tilim-bom, máris kisebb lett a gond! / Egyre többen jönnek, mert így együtt könnyebb! 
/ Rég volt ily nagy sokaság, a harang csak bong tovább./ zépen jön a segítség, a tűz kisebb lánggal ég!

Tilim-bom, tilim-bom, Kecskelakban nincs már gond. / A tyúk, a kakas, a kandúr s a hetyke kakas úr 
a pázsiton pihen el, s harsány hangon énekel, / Tilim-bom, tilim-bom, végre van már vigalom.

3 Stravinsky eredetileg 1915/17- ben ének-zongorára komponálta, kislányának ajánlotta.



Óvodában és első-második osztályban nagy segítség a mese és a visszatérő tilim-bom harang-utánzás, 
illetve a ritmus (1.a és 1.b. feladat). 

2.a. és b. Következő kérdés lehet a hangszerelésre vonatkozó (ha nem látják, csak hallgatják a zenét) 
vagy a második letétben a szerző, Stravinsky, egy váratlan, a tempóból kimozdító szünetet komponált 
a dalba és kíséretébe, ennek megfigyelése és oka nyilvánvaló a szöveg ismeretében.

http://www.youtube.com/watch?v=aryB1RQQ1gk&NR=1 

(Állókép, ugráló gyerek és kutya vöröses-sárgás nagy háttér előtt.)

2.a. Válasz: énekes, fuvola, hárfa, gitár

Stravinsky: Négy orosz népdal (Four Russian Folksongs 4. tétele 5.00-tól 6-55-ig)

http://www.youtube.com/watch?v=2UBQAKfFHjc&NR=1  4

(Látszik a fuvola, énekesnő, hárfa és gitár a színpadon)

2.b. Válasz: a végén az utolsó tilim-bom után van a szünet a „végre van már vigalom” kiemelésére

Egy másik 2007-es élményem következik befejezésül, amire – úgy érzem – a Menuhin-program 
szabadított fel.

A nappali tagozatos hallgatókkal az utolsó félévben kerül hangsúlyosan előtérbe csoportjaimban 
a zenehallgatás kérdése az alternatív eljárások mellett. Próbáltam viszonylag szűk kört adni a 
hallgatóknak, miből választhatnak csoport előtti zenehallgatásra. A szempontom főleg az volt, hogy 
az, aki irányítja a zenehallgatást, a csoport tagjainak látható kottát adjon, hogy a későbbiekben 
könnyebben felidézhessék a hallott zenét és tovább vihessék tanítási gyakorlatukba. Csaba Dóra (2007. 
III./7 „ember és társadalom” műveltségterületes hallgató) mást hozott, de olyan szemponttal, amivel 
meggyőzött engem. Csaba Dóra nem a kedvenc számát választotta ki az otthonról hozott CD-ről, 
hanem amiről jól tudott kérdezni, bár kottát nem adhatott ehhez:

Dave Brubeck: Unsquare dance5

1. Hány/hányféle hangszer szólal meg a felvételen?

Vagy: Milyen címet lehetne adni a következő zenének?

http://www.youtube.com/watch?v=IA0HXOdCBgo (1961-es első felvétel LP forog a képen)

1. Válasz: zongora, ütők, bőgő és TAPS

4 Duration: 0.58 (mindegyik felvételen kicsit vagy nagyon hosszabb ideig tart!)
5 Square dance: francia négyes
Square: négyszögletes, négyzetes, korrekt, becsületes stb.



A címek megfogalmazása segítheti az aszimmetria és az állandó osztinátó megsejtését annak ellenére, 
hogy tulajdonképpen szabad asszociáció vagy spontán reakció.

Differenciálás lehetősége, hogy a gyerekek maguk dönthetik el, hogy a tárgyilagos vagy a szubjektív 
kérdésre válaszolnak, esetleg mindkettőre.

Az alábbi néhány idézet Gonda János: Jazz című munkájából alátámasztja, hogy kiváló minőségű 
zenét hallgattunk:

„A darabok magukban hordják a jazz elevenségét és energiáját, Bartók és Milhaud harmóniai 
sokrétűségét, a barokk formavilág méltóságát, valamint a romantikus zene líráját – mondta Paul 
Desmond, a kiváló altszaxofonos, aki tagja volt az oktettnek, majd Brubeck mellett fontos szerepet 
játszott a kvartett létrehozásában” (Gonda (1979) 113.).

Brubeck egyébként török és maori népzenét is gyűjtött (i.m. 269.).

„A páratlan, asszimmetrikus ütemnemek élenjáró kísérletezője Dave Brubeck…(i.m.313).

Lord Menuhin az élőzenét részesítette előnyben ének énekórákon úgy, mint Kodály Zoltán is, de 
a technika fejlődésével, a pedagógusok leterheltségével szükségessé vált a jó minőségű gépzene az 
oktatásban. Ha a gyerekek aktivizálódnak és nem passzív zenehallgatók, akkor másképp tudják követni 
az időben elhangzó azonos, hasonló és különböző részeket. 

2. Szün Tá Szün Tá Szün Tá Tá  (táblán/kivetítőn)

A ritmust a kb. két perces mű hallgatása közben végig lehet tapsolni a zenészekkel. Nem könnyű 
az aszimmetria (7/4) miatt sem és a többi hangszer ritmikája miatt sem. Csak a kiemelkedő 
képességűek tudják végig tapsolni a zenészekkel, illetve ők tudják segíteni azokat, akik elvesztik a 
ritmust zenehallgatás közben. És ezek a tehetségek tudják csak meghallani tapsolás közben is a három 
hangcsoportból álló basszus kíséretet.

http://www.youtube.com/watch?v=iFqoPfP1KHc 

(fekete-fehér állókép, melyen zongora, ütők, bőgő és – szaxofon, ami nem hallható a zenében – látható, 
később Dave Brubeck képe)

3. A nagybőgő szólama három hangcsoport:

lá-szó-lá, mi-ré-mi és ré-dó-ré – differenciálásra alkalmas feladat lehet a gyors tempó miatt csak a 
kezdőhangjaik mutatása azok megszólalásakor, míg az átlagos zenei képességűek újra az osztinátót 
próbálják végig követni.



4. Lezárásként táncos felvétel lehet inspiráló saját mozgások kitalálására a zene hallgatása közben:

http://www.youtube.com/watch?v=_yExwkQYcp0 

(fekete-fehér felvételen táncoló nő és férfi, időnként tapsolnak is)

A keresés interneten rendkívül veszélyes és érdekes. További felvételek pl.: iskolai csoportos tánc, 
egyéni utánzó próbálkozás, 1988 Jazzfest Wiesen, ahol a közönség tapsa az osztinátó és Dave Brubeck 
Quartett játszik vagy zenekari átirat Dave Brubeck szólójával…

Ki kell keresni mindig a hiteles (autentikus) felvételt úgy, hogy ellenőrizni kell szinte minden adatot a 
hallott művel kapcsolatban!

Következtetés 

Összefoglalóan azt mondhatom, hogy a MUS-E programban való részvételem rendkívül érzékennyé 
és nyitottá tett. Tapasztalatokat szereztem tanító és animátor kollégáimtól, támogatást kaptam a 
szokatlan módszerek, ötletek kipróbálásához koordinátorunktól. A Menuhin-programot kísérő 
tréning szemináriumok kitágították látókörömet. Mindezek tettek alkalmassá, hogy az ELTE-n a 
hallgatóimat én is buzdítsam arra, hogy a ne csak a kitaposott ösvényen járjanak, hanem merjenek 
eddig nem ismert, jó zenéket hozni zenehallgatásra. Ne csak igényes legyen a zene, hanem olyan is, 
amelyekre jól lehet kérdezni és a többszöri meghallgatás mindig tudjon újat nyújtani. 

Felhasznált irodalom:

Bánki Vera, Kismartony Katalin (1999): Zene-Játék 1. tankönyv és útmutató

Kyrios Kiadó, Kecskemét 

Bánki Vera, Kismartony Katalin (2001): Zene-Játék 2. tankönyv és útmutató

Aura Kiadó, Budapest 

Bánki Vera, Kismartony Katalin (2005): Zene-Játék 1. tankönyv és útmutató

Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 

Csébfalvi Éva (1998): MUS-E (Music Europe) 

A zene mint az egyensúly és tolerancia forrása

Lord Menuhin európai zenei nevelési programja és annak magyar 



kísérlete (tanulmány)

Magyar alkotóművészeti Közalapítvány támogatásával (kézirat)

Gonda János (1979): Jazz (Történet – elmélet – gyakorlat) 

Zeneműkiadó, Budapest.

Laczó Zoltán (1986): Zenehallgatás az általános iskola alsó tagozatában

 Tankönyvkiadó, Budapest

Lantos Rezsőné, Lukin Lászlóné (1978–1980): Ének-zene 1-3 osztály

  Tankönyvkiadó, Budapest

Lantos Rezsőné, Lukin Lászlóné - Ördög Mária átdolgozása (2001, 2002):

Ének-zene 1-3 osztály

  Tankönyvkiadó, Budapest

Süle Ferenc (1995): Első daloskönyvem, Második daloskönyvem

 Apáczai Kiadó, Celldömölk 

White, Eric Walter (1976): Stravinsky (A zeneszerző és művei)

Zeneműkiadó, Budapest.

Hanglemez

Király László (1990): Vokális és hangszeres művek,  Hungaroton, Budapest

Internet (Letöltve: 2011.01.17)

1) http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=tartalmi-05-Elmult#top

2) http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=muveszet-Laczo-utmutato

3) http://4sale.hu/upload/55/file/download/docs/elso_masodik_dalos_kk.pdf

4) MUS-E program ftp://www.oki.hu/program/mus-e.pdf

5)http://www.google.hu/search?sourceid=navclient&aq=0&oq=Dave+Brubeck&hl=hu&ie=UTF8&r
lz=1T4MOOI_huHU414HU415&q=dave+brubeck



6) http://en.wikipedia.org/wiki/Igor_Stravinsky

Zenék (Letöltve: 2011.01.17)

Igor Stravinsky:

7) http://www.youtube.com/watch?v=qjPSi0OKc5E&NR=1

8) http://www.youtube.com/watch?v=aryB1RQQ1gk&NR=1 

9) http://www.youtube.com/watch?v=2UBQAKfFHjc&NR=1

Dave Brubeck:

10) http://www.youtube.com/watch?v=IA0HXOdCBgo

11) http://www.youtube.com/watch?v=iFqoPfP1KHc 

12) http://www.youtube.com/watch?v=_yExwkQYcp0 



Konczos Csaba – Király Tibor – Ihász Ferenc – Szakály Zsolt
Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Győr, Magyarország

konczos@atif.hu

A 7-11 ÉVES KOROSZTÁLY TESTNEVELÉS ÓRÁINAK 
TERHELÉSES VIZSGÁLATA GYŐRBEN

Összefoglaló

 Bevezetés. A testnevelés órák adta lehetőségeket ki kell használni, de a tervezéshez szükséges 
a szakmai szempontok figyelembevétele és betartása. 

 Anyag és módszer. A vizsgálatban 7 és 11 év közötti iskoláskorúak vettek részt (n=177). Az 
adatgyűjtéshez Polar Accurex szívfrekvencia mérő eszközt használtunk, és a megfigyelés módszert 
alkalmaztuk annak kiderítésére, hogy mekkora terhelést kapnak a tanulók és milyen gyakorlatok 
jellemzik a testnevelés órák tartalmi részét. Mértük a testnevelés órákon - az egyes órarészeket külön-
külön is - a gyermekek pulzusát, az órák idejét. 

 Eredmények. A megtartott testnevelés órák időtartama rövid. A standard terhelési térkép 
és a mért pulzusértékek között jelentős különbségeket találtunk. A testnevelés órák előkészítő 
részében minden esetben nagyobb pulzusértékek lettek rögzítve, mint a főrészben. A legmagasabb 
pulzusszámok az órák első 3-5 percében voltak mérhetők. A főrészek a mért pulzusértékek alapján 
alkalmasak a speciális állóképesség fejlesztésére.

 Következtetések. A rendelkezésre álló idő kihasználása nem megfelelő. A testnevelés órák 
tervezésében érvényesíteni kell a fokozatosság elvét. A főrészben alkalmazott feladatokkal az 
állóképesség fejlesztése megfelelő.

 Kulcsszavak: tervezés, órai terhelés, pulzusérték



ASSESSMENT OF 7-11 YEAR OLDS IN PHYSICAL 
EDUCATION CLASSES IN GYŐR

Abstract

 Introduction: It is necessary to use the opportunities of physical education classes, but it is also 
necessary to respect and to comply with the vocational considerations.

 Subject and method: Pupils between 7 and 11 participated in the examination. 

 Polar Accurex heart frequency instruments were used for data collection, and the observation 
method was used to determine the workload that the students do and what kinds of exercises 
characterize an average physical education class.

 We measured the children’s pulse in each part of the lesson and the duration of the lessons.

 Results: The duration of physical education classes is short. We have found significant 
difference between the standard loading chart and the pulse measurements. In the preparatory part 
of the classes the measured rates were higher than in the main part, in each case. The highest pulse 
rates were measured in the first 3-5 minutes of the classes. According to the measured pulse rates, the 
main part is suitable for development of special endurance.

 Conclusion: The usage of the time available is not adequate. It is necessary to consider the 
principle of gradation when planning PE classes. The development of endurance corresponds with the 
exercises applied in the main part.

 Keywords: planning, workload, pulse rate



Bevezetés

 Magyarország lakosságának jelenlegi egészségi állapotát, egyéb egészségügyi mutatóit és a 
sportszocializációs előzményeit figyelembe véve a testnevelés órák adta lehetőségeket ki kell használni, 
minden képzési színtéren. Napjainkban tapasztalható, hogy számos európai országban is az iskolai 
testneveléssel kapcsolatban ambivalens álláspontok léteznek. Egyrészről hivatalosan elismerik a 
testnevelés fontos szerepét a nevelésben, ugyanakkor másrészt a felelős vezetők részéről nem történnek 
meg pozitív lépések a testnevelés fejlesztése érdekében. Szükséges és aktuális a magyarországi 
testnevelés órák fejlesztése, tartalmi megújulása ezek által a nevelő erejének kihasználása (Nádori és 
Bátonyi, 2003).

 A testi nevelés az iskolai pedagógiai programok végén jelenik meg konvencionálisan. Egyedül 
tartja az egyensúlyt a többi tantárggyal, ami az egészséges életmódhoz szükséges fizikai aktivitást 
igényli. Ezért lenne indokolt, hogy a lista élére kerüljön. Ez nem presztízskérdés (Frenkl, 2005).

A vizsgálat egy 1999-ben elindult kutatási program folytatása, amit a NYME-ACsJK 
Testnevelés Tanszéke végzett. A kutatás célja a testnevelés órák terhelési hatékonyságának felmérése 
volt, módszertani, tartalmi ajánlások megfogalmazása a testnevelés órák és az egyes órarészek 
megtartásához. 

A vizsgálatot középiskolások körében végeztük. Azért érdemel figyelmet a kiválasztott 
korosztály, mert ebben a korban (lányoknál 16-17 évesen, fiuknál 18-20 évesen) zárulnak le a 
mozgásfejlődési folyamatok. A fejlődésbiológia aspektusából vizsgálva beszélhetünk - erre az 
időintervallumra vonatkozóan - a mozgásfejlődés folyamatáról úgy is, mint a stabilizálódás 
differenciálódás, mozgásmintázat kialakulása és a folyamat lezárulása szakaszokról (Mészáros, 1990).

E kor (serdülőkor) alapvető feladatának az identitásképzést tartjuk (Michael és Sheila, 
1997). Mind az órai terhelés, mind az órák tartalmi része nagyban meghatározza a fejlődésben lévő 
szervezet alakulását, az egyes szervek fejlődését, az egyén viselkedését, felvett, illetve megtanult 
magatartásmintáit, mentális működését. A serdülőkorban nagy hatással vannak az ebben az 
időszakban kialakult szokások az egyén életének további szakaszaira, tehát a felnőtt korra is. A 
motorikus tulajdonságokat az élet során végig jelentősen befolyásolja az életmód, az ingerekben 
szegény, vagy dús környezet. A teljes érettség elérésével a motorikus fejlettség, a képességek színvonala 
eléri a populációra jellemző felnőttkori szintet, de csak megfelelő fizikai aktivitás mellett tartható 
fenn hosszú ideig (Eiben és Panto, 1984, Piko és Pluhár, 2002).

Anyag és módszer

 A vizsgálatban 7 és11 év közötti iskoláskorúak vettek részt (n=177).

Az adatgyűjtéshez Polar Accurex szívfrekvencia mérő eszközt használtunk, és a megfigyelés módszert 



alkalmaztuk, annak kiderítésére, hogy, mekkora terhelést kapnak a tanulók, és milyen gyakorlatok 
jellemzik a testnevelés órák tartalmi részét (Király 1999).

 Mértük a testnevelés órákon a gyermekek átlagpulzusát, maximális pulzusát, az órák átlag 
idejét, az egyes órarészeket külön-külön is. Az előkészítő rész bemelegítő futását, a testnevelés óra első 
4-5 percére vonatkozóan, az előkészítő rész gimnasztikai gyakorlatait, a testnevelés óra 5-16. perce 
közötti időben és a fő részt a testnevelés óra 16-37. perce közötti időben. A főrész tartalmi részére a 
labdás és a futásos gyakorlatokkal történő képességfejlesztés volt a jellemző.

Eredmények

A vizsgált órák száma 32, a mért tanulók létszáma 177, abból lány 86, fiú 91. A nemek megoszlása 
megközelíti az 50-50 százalékot.

A testnevelés órák idejének átlaga jócskán elmarad a 45 perctől. A átlag pulzus szám az optimális 
terhelési értéket mutatja (1. táblázat).

1. táblázat. A vizsgált testnevelés órák értékelése

  Teljes idő (min)
Á t l a g p u l z u s 
(ütés*min-1)

Max.pulzus 

(ütés*min-1)

Átlag 32,5 152 188

Szórás 331 17 15

Min. 18,8 101 133

Max. 47,5 196 214

Darab 177 177 124

Az előkészítőrész minimum és maximum értéke jól mutatja ennek az órarésznek a sajátosságát, ami 
a tartalmi kapcsolódást illetve az egymásra épülést jelenti a főrésszel összehangolva.  Azért az egy 
perces időtartam figyelmeztető értékű adat.



Az átlagpulzus értékek az órarészhez tartozóan magasnak tűnnek (2. táblázat).

2. táblázat. Előkészítőrész: bemelegítő futás

  Teljes idő (min)
Á t l a g p u l z u s 
(ütés*min-1)

M a x . p u l z u s 
(ütés*min-1)

Átlag 4,6 164 181

Szórás 169 17 18

Min. 1 118 145

Max. 12 p 193 219

Darab 85 85 84
 

A gimnasztikai gyakorlatok átlagos ideje megfelelő, talán a szórás nagy a szélsőségeket tekintve szintén 
figyelmeztető jel. Az átlagpulzus értékek magasabbak az elvártnál. Megjegyzendő, alacsonyabbak az 
ezt az órarészt megelőző értékeknél (3. táblázat).



3. táblázat. Előkészítőrész: gimnasztikai gyakorlatok

  Teljes idő (min)
Á t l a g p u l z u s 
(ütés*min-1)

M a x . p u l z u s 
(ütés*min-1)

Átlag 8,8 140 160

Szórás 258 21 21

Min. 3 102 115

Max. 15 186 191

Darab 27 27 26

A főrész futásos feladatainak átlagos ideje és átlagpulzus értékei megfelelőek a speciális állóképesség 
fejlesztéshez (4. táblázat).

4. táblázat. Főrész: futásos gyakorlatok

  Teljes idő (min)
Á t l a g p u l z u s 
(ütés*min-1)

M a x . p u l z u s 
(ütés*min-1)

Átlag 7,3 173 189

Szórás 132 16 15

Min. 5 132 155

Max. 12 199 212

Darab 21 21 21

A főrész játékos feladatainak átlagos ideje és átlagpulzus száma megfelelőek a speciális állóképesség 
fejlesztéshez (5. táblázat).



5. táblázat. Főrész: játék

  Teljes idő (min)
Á t l a g p u l z u s 
(ütés*min-1)

M a x . p u l z u s 
(ütés*min-1)

Átlag 23,1 155 181

Szórás 624 16 15

Min. 5 101 133

Max. 45 184 206

Darab 88 88 88

Következtetések

A testnevelés órák időtartamát értékelve a legszembetűnőbb azok rövidsége a rendelkezésre álló 
45 perchez képest. Az előre tervezett szervezési feladatokkal és az infrastruktúra bővítésével ez a 
szám optimalizálható a legalább 40 perces idő átlagot elérve. Az egyes órarészek idejének megoszlása 
megfelelő a néhány kirívó esettől eltekintve az átlagértékek elfogadhatók.

Ha a testnevelés órákat a mért pulzus értékek tükrében vizsgáljuk, akkor nem egyértelmű a kép. A 
testnevelés órák terhelését a fokozatosság az egyre emelkedő pulzusszám jellemzi (Király, 1999). A 
vizsgált testnevelés órák előkészítő részében minden esetben magasabb pulzus számot rögzítettek 
a pulzusmérő órák, mint a főrészben. Az előkészítő rész első felében is magasabb átlag értékekről 
számolhatunk be, mint az utána következő második részben. Az egész időtartamra vonatkozóan 
a fokozatosan növekvő helyett, erősen hullámzó tendenciát mutatnak az átlagpulzus értékek. Az 
órák főrészében mind a futásos, mind a labdás ügyességi feladatok végzése alatt az állóképesség 
fejlesztéséhez szükséges pulzusértékek voltak a jellemzőek (Rigler, 2004).



Összefoglalás

A testnevelés órák idejének jobb kihasználása szükséges. 

A testnevelés órák fokozatos terhelése és a terhelési térkép helyes kialakítása megoldásra vár.  

A testnevelés órákon, az egyes órarészeken (főrész) mért pulzusértékek alapján az adaptáció lehetséges.
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AZ IDEGENNYELV-FEJLESZTÉS, MINT A KORAI 
TEHETSÉGGONDOZÁS EGY ÚTJA

Absztrakt

 Az idegen nyelvvel való korai találkozás a gyermek személyiségét sokoldalúan fejleszti, 
sokfajta készséget, valamint tanulási stratégiákat, attitűdöket alakít ki. Fokozottan igaz mindez 
olyan gyerekek esetében, akik az átlagosnál nagyobb érdeklődéssel és eredményességgel fordulnak a 
nyelv felé. Előadásomban. a gyermek-nyelvpedagógia és a tehetséggondozás lehetséges kapcsolódási 
pontjait szándékozom bemutatni. Ezek sorában a terhelhetőség helyes megtervezése, a feladatok 
nehézségi fokának helyes megválasztása mellett egyforma súllyal szerepelnek olyan tényezők, mint 
a motiváció és bíztatás, valamint a magas fokú tanulói önállóság biztosítása, amelyek mindegyike 
elengedhetetlen a gyermeki kreativitás kibontakoztatásához. Mindezeket a feltételeket a pedagógus és 
szülő együttesen tudják a legsikeresebben biztosítani.

 Kulcsszavak: motiváció, kreativitás, kooperáció, tanulói önállóság, élvezetes tevékenységek 
közbeni nyelvelsajátítás

TALENTED CHILDREN CHALLENGED BY LANGAUGES
Summary

 An early encounter with a second/foreign language is said to contribute to the child’s holistic 
development. It may help form various skills, and learning strategies as well as build attitudes. This 
is even more true in the case of children who show special interest and ability in languages. My 
presentation intends to demonstrate how these two fields may match. Besides age-relevant planning 
and selection of the right level of challenge some other factors, such as motivation and encouragement, 
as well as a high level of learner autonomy are all prerequisites for developing creativity in which 
teachers and parents bear responsibility alike.

 Keywords: motivation, creativity, co-operation, learner autonomy, language acquisition 
through enjoyable activities



Bevezetés

A korai idegen nyelvi fejlesztés, ha azt erre a célra speciálisan képzett szakemberek végzik, hozzájárulhat 
a gyermek képességeinek sokoldalú kibontakoztatásához. Ezt a gondolatot Turecek (2009) foglalta 
össze legrövidebben, miszerint: „a többnyelvűség okossá tesz”. Ha a korai nyelvfejlesztés jó gyakorlatát 
az átlagosnál jobb képességű, jobban motivált, esetleg speciális program szerint haladó tanulókkal 
végzik elkötelezett és lelkes pedagógusok, akkor ez a tehetséggondozás egyik útja is lehet. Írásom e 
fenti két gondolatot az alábbi kérdéskörök alapján tárgyalja:

1.) A korai idegennyelv-fejlesztés és a holisztikus személyiségfejlesztés kapcsolata

2.) Hogyan lehet a korai idegen nyelvi fejlesztés pozitív hatását még jobban kiaknázni?

1. A korai idegen nyelvi fejlesztés és a holisztikus személyiségfejlődés kapcsolata

A korai életkorban, azaz a tíz éves kor előtt elkezdett idegen nyelvi fejlesztés alapvető ismérve, 
hogy önmagában, kizárólagos nyelvi célként nem, hanem csakis az általános fejlesztés részeként 
lehet sikeres. A pubertás kor előtt, amelyet Piaget (1997) a konkrét operációk szakaszának nevez, a 
gyermekek nyelvi fejlődése még nem különül el élesen a személyiségfejlődés olyan egyéb területeitől, 
mint például a fizikai, az érzelmi, a gondolkodásbeli vagy a szociális területek. Ezért, ha csupán nyelvi 
fejlesztésüket tűzzük ki célul, óhatatlanul kudarcot vallunk. Nem véletlen, hogy a szaktantárgyakkal, 
mint a történelem, biológia, fizika, stb. anyanyelvén is csak tíz éves kor után kerül a gyermek 
kapcsolatba. Addig is tanulja ezeknek a tárgyaknak az alapjait, csak nem szaktantárgyként, a 
tudomány kicsinyített részeként, hanem univerzálisan, az őt körülvevő világ jelenségeként. A fizika 
alapvető törvényeit például olyan kísérlet közben, hogy különböző tárgyakat (szöget, papírhajót, stb.) 
vízbe dobva megfigyeli, mi lebeg a víz színén és mi süllyed el. Más alkalommal, mágnessel a kézben 
kipróbálja, hogy mit vonz a mágnes, és mit nem.

A korai nyelvi képzés legalább olyan mértékben kell, hogy szolgálja a gondolkodási, érzelmi, társas 
készségek fejlesztését, mint a nyelvét. Ennek a felfogásnak találó megfogalmazását adja Rixon, aki a 
korai idegen nyelvtanulás célját négy pontban határozza meg: Ezek közül az első az általános nevelési 
célokon belül a fogalmi gondolkodás fejlesztéséhez, a második a készség és képességfejlesztéshez való 
hozzájárulás. Harmadikként a nyelvhez fűződő pozitív attitűd kialakítását emeli ki, és csak utolsó 
sorban említi, hogy természetesen a nyelvtanulásnak van konkrét nyelvi haszna is (1991:35). Moon 
(2005) a kognitív készségfejlesztésen belül hangsúlyozza még az új tanulási stratégiák megszerzésének 
lehetőségét. Az  „idegenség”-nek kitéve a gyermek rákényszerül bizonyos stratégiák alkalma-



zására a kód megfejtése céljából. Ezt az aspektust Rixon is kiemeli, amikor azt írja, hogy „szabályok 
felfedezése lehet hasznos hozadéka a kellemes és informális tevékenységeknek” (ibid.). A korai nyelvi 
programok éppen azért sikeresek, mert a célok holisztikusak, vagyis a gyermek egész személyiségét 
fejlesztik, az elsajátítandó ismeretek és készségek között van átjárhatóság, amelyet az osztálytanító 
vagy az óvópedagógus személyében is biztosít (Kovács 2009).

Az idegen nyelvi fejlesztés a gyermeki személyiség holisztikus fejlődését, vagyis az általános pedagógiai 
célokat elsősorban azért szolgálhatja, mert az idegen nyelvvel való kapcsolat eleve két csatornában való 
eligazodást tételez fel. A célnyelven hallott vagy olvasott input „dekódolásához”, azaz megértéséhez 
a gyermek, más korosztályoktól különböző módon, nem kizárólagosan nyelvi készségeket használ. 
Számára az értelem kihámozása („meaning-making”) egyéb készségekre, (például a gondolkodási 
készségre) való támaszkodással történik. Ilyen módon teremt kapcsolatot cselekvések és szavak, képek 
és szavak, vagy később, definíciók és szavak, illetve azok sorrendje között a párosítás, a találgatás, 
a sorba rendezés, stb. készségével. A nyelvelsajátítás, amely a tíz éven aluli korosztály természetes 
útja a nyelvhez, a nem nyelvi készségeket részesíti előnyben, míg a nyelvtanulás alapvetően nyelvi 
készségekre alapoz.

1. táblázat: A nyelvelsajátítás és a nyelvtanulás közötti különbség

Krashen (1981) nyomán

        Table No. 1: The difference between language acquisition and language learning

     Source: Krashen 1981

Szempontok Nyelvelsajátítás Nyelvtanulás
Mentális vezérlés nem tudatos tudatos
Cél az üzenet átadása a nyelvről való tudás átadása
Fókuszban a nyelvi funkció a nyelvi forma
Legfontosabb érték a kockázatvállalás a nyelvi precizitás
Tanári szerep partner, beszélgetőtárs előíró, irányító és ellenőrző
Tanulói szerep a szabályokat érzi a szabályokat követi
Hibajavítás nem ajánlott, gátlást okoz kötelező része a folyamatnak
A tanulás jellege integratív tárgyanként elkülönülő 
A kommunikáció folyamat jellegű produktum-jellegű
Eredményesség viszonylag lassú viszonylag gyors

   



A nyelvelsajátításnak a táblázatban felsorolt alapvető jellemzői tág teret biztosítanak az általános 
készségek és specifikus tanulási stratégiák kifejlesztésének, amelyek a tehetség kibontakoztatásában 
döntő jelentőségűek. A nyelvelsajátítás jellemzői és ezen készségek közötti összefüggést az alábbi 
táblázat mutatja:

2. táblázat: A nyelvelsajátítás és az általános készségfejlesztés összefüggései

Table No. 2: Some correlations between language acquisition and general skills development

A nyelvelsajátítás jellemzője A nyelvelsajátítás során használt legfőbb tanulási 
stratégia

az üzenet dekódolása, Az üzenet dekódolása, e folyamatban a ver-
bális és nem-verbális input figyelembevétele

A szabályok érzékelése1 irányított figyelem, következtetések önálló 
levonása

Kockázatvállalás kezdeményezőkészség, autonóm tanulási 
formák

A célnyelvi kommunikáció folyamat jellegű állandó motiváltság a stressz-szint alacsony 
foka miatt, törekvés a kommunikáció 
eszközként való használatára

Integratív jelleg A tantárgyi és nyelvi keretek átlépésén ke-
resztül tágabb horizont, globális látásmód 
kialakítása

A fenti táblázatból láthatjuk, hogy a korai nyelvelsajátítás egy sor olyan szellemi tevékenységet 
generál, ami a hagyományos nyelvtanulásnak nem jellemzője. A nem-verbális információkra való 
támaszkodás, a szabályok önálló kikövetkeztetése, a kezdeményezés fontossága, a célnyelven történő 
kommunikáció, mint állandóan jelen lévő kihívás, valamint a tartalomban gazdag tananyag egyaránt 
sokoldalú szellemi igénybevételt jelent, amely az agyat rugalmas gondolkodásra, és mindezek 
eredményeképpen magasabb szintű funkciók teljesítésére készteti.



2. Hogyan lehet a korai idegen nyelvi fejlesztés pozitív tulajdonságait a tehetséggondozás 
szolgálatába állítani?

2.1 Kit nevezünk tehetségesnek nyelvi téren?

Hagyományosan az alábbi személyiségjegyekkel rendelkező gyermekeket nevezünk nyelvileg 
tehetségesnek:

3. táblázat: Nyelvileg tehetséges gyermekek személyiségjegyei

Table No. 3: Characteristic features of linguistically talented children

Személyiségjegyek     Ezek legfőbb jellemzői

jó a memóriájuk hamar megjegyzik és hosszantartóan tárolják 
az idegen szavakat

kommunikatívak önként és szívesen részt vesznek az órai 
kommunikációban, esetleg még kezdeményezői 
is ilyeneknek

motiváltak szívesen végzik feladataikat, esetleg plusz fel-
adatokat is vállalnak

együttműködőek a tanárral és társaikkal, képesek csoportban 
dolgozni

nyitottak szívesen ismerkednek új típusú feladatokkal, 
tananyagokkal

képesek autonóm tanulásra tanári előírás vagy kényszer nélkül, saját aka-
ratukból is szereznek ismereteket, például ki-
keresnek a szótárból, vagy az internetről sza-
vakat, meghallgatják egy-egy szó kiejtését az 
internetről, olvasnak a célnyelven

gátlásoktól mentesek jól érzik magukat a tanulási folyamatban, ala-
csony a stressz-szintjük

van mondanivalójuk a célnyelven téma, tartalomközpontú vagy projekt-rendsze-
rű oktatásban vesznek részt



2.2 Milyen tevékenységi formák lehetnek eredményesek a fenti személyiségjegyek kialakításában és 
továbbfejlesztésében?

Egy budapesti iskola 9-10 éves tanulóival folytatott informális beszélgetés (nem strukturált interjú) 
kapcsán azt próbáltam megtudni a gyerekektől, melyek azok a nyelvórai tevékenységi formák, 
amelyeket szívesen végeznek, és melyek azok, amiket nem tartanak motiválónak. Preferencia-listájuk 
teljesen egybeesett csaknem 20 éves általános iskolai tapasztalataimmal, amit tanártrénerként, 
sok iskolába ellátogató szakértőként, illetve mint két tanítási nyelvű általános iskolában tantárgyat 
célnyelven tanító pedagógusként szereztem. Véleményüket az alábbi táblázat tartalmazza:

Láthatjuk, hogy szerencsére a preferált tevékenységek listája sokkal hosszabb, mint a nem kedvelteké. 
Ez azt is jelentheti, hogy a tanulók már találkoztak a számukra hasznos és kedvelt tevékenységi 
formákkal. Ha az a célunk, hogy motivált, az idegen nyelv iránt fokozottan érdeklődő és eredményes 
tanulókat neveljünk, célszerű, ha munkaformáink megválasztásánál figyelembe vesszük a gyerekek 
véleményét. 



4. táblázat: 9-10 éves tanulók preferencia listája angol nyelvi órákon végzett tevékenységekkel 
kapcsolatosan: Table No. 4: List of preference of learners aged 9-10 on activities in EFL lessons

Tevékenységek, amelyeket szeretnek: Nem preferált tevékenységek
Csoportban vagy párban dolgozni Együttműködni 
(gyerekek egymással, illetve gyerekek a tanárral)
Még a nyelvtant is lehet játékosan (pl. memória-
kártyák segítségével) tanulni, gyakorolni, ismételni 
A megértés ellenőrzéséhez az állításokról úgy 
eldönteni, hogy igazak-e vagy hamisak, hogy 
az Igaz vagy Hamis feliratú székre kell leülniük 
(csapatverseny keretében)
Angolul meghallgatott zeneszámokon keresztül, 
amelyeknek de megvan a magyar szövegük is
Mozgással összekötött feladatok, például találjon 
meg a tanteremben képeket, szavakat, szövegeket, 
amelyeket megadott szempontok szerint elhelyezhet 
a táblán, falon, poszteren
Mindenfajta mozgással összekötött játék
Társasjátékok
Vetélkedők
Mondatok fordítása helyett ’vadászni’ a célnyelvi 
szövegben bizonyos szavak, vagy szókapcsolatok 
után
Gyermekirodalmi alkotásokat, meséket, dalokat, 
gyermekverseket, mondókákat, nyelvtörőket, 
vicceket hallgatni, elmondani, énekelni, sőt: olvasni
Mesefigurákat, a mesében szereplő tárgyakat 
lerajzolni, gyurmából megformázni
Egy hallott/olvasott történet vagy szöveg mondatait 
sorrendbe rakni
Egy mondat összekevert szavait rekonstruálni
Valóságos tárgyakhoz (például játékállatokhoz) 
hozzányúlni, ily módon megtanulni a testrészeket, a 
prepozíciókat, stb.
Személyüket érintő kérdések: például mi a kedvenc 
színed, melyik hónapban születtél, hány éves az 
édesanyád, stb.
Minden olyan feladat, amely fantáziát, kreativitást 
igényel (például: címet adni egy versnek, mesének, 
megírni a befejezését, verset írni, egy mesekönyv 
borítóját, egy mesehős ruháját, az udvari bálhoz a 
tánclépéseket vagy a zenét megtervezni, stb.

Szavakat másolni a tábláról
Egész órán egy helyben ülni
Csak tankönyvet és tollat/ceruzát használni
Szódolgozatot, felmérőt írni
Az olvasott szöveg alapján zárt kérdésekre 
válaszolni (olyan kérdésekre, amelyekre csupán 
egyféle helyes válasz adható)
Egyedül dolgozni az egész óra folyamán
Csak a tankönyv vagy a munkafüzet által előírt 
anyaggal foglalkozni
Csupán a nyelvkönyv szereplőiről beszélni
Kizárólag drill szerű feladatokat megoldani



A tíz éven aluli gyermekekben eredendően meglévő kíváncsiság a világ dolgai, így a világ nyelvei, 
kultúrái iránt akkor fordítható leginkább a tehetséggondozás szolgálatába, ha olyan tevékenységeket 
tervezünk, amely a gyermektől kreativitást igényel. Ilyen lehet például:

•	 a két tanítási nyelvű programokban való részvétel, melynek során a tanuló a tantervi tartalom 
célnyelven való feldolgozásával szembesül. Ez a közoktatásnak az a formája, amely a célnyelvvel 
való legintenzívebb kapcsolatot teszi lehetővé1.

•	 bármilyen „végtermék”, vagyis a gyerekek családjáról készült családi album, képregény 
készítése, egy mesekönyv, amit a csoport/osztály együtt készít, egy mese díszlete gyurmából, 
tematikus poszterek, sőt, magnóra, vagy videóra felvett interjúk, előadások is.

•	 a projektmunka bármilyen formája, amelyben a munka megszervezésétől az eszközök 
számbavételén át a tartalmi és nyelvi megformálás és az eredmények bemutatása minden 
fázisa aktív részvételt igényel.

•	 egy színielőadás, amelyben az első feladat lehet a színdarab (részlet) elolvasása, a szereposztásnak 
megfelelő szöveg önálló kiválasztása. A jelmezek, díszletek, kellékek összeválogatása is hordoz 
nyelvi funkciót. A pedagógussal közösen megrendezett színdarab-részlet előadása komoly 
csoportösszetartó erő. Az előadás rögzítése alkalmat adhat a saját nyelvi teljesítmény mérésére, 
a kiejtés javítására

•	 a nemzetközi projektekben való részvétel a nyelvi hasznon kívül interkulturális haszonnal is 
jár. Ilyen munka során lehet legjobban megtapasztalni, hogy a nyelv a kommunikáció eszköze.

A fenti feladattípusok mindegyike azért kedvező a tehetséggondozás szempontjából, mert a nyelvi 
forma helyett a tartalom, a mondanivaló áll a középpontjában. Ha mindezen tevékenységi formák olyan 
pedagógusi attitűddel társulnak, amely a próbálkozásokat is dicséri, nem csak a kiváló eredményeket, 
és amelynek középpontjában nem az állandó aprólékos hibajavítás áll, bízhatunk abban, hogy egyre 
több tíz éven aluli gyermek lesz sikeres használója anyanyelvének és a célnyelvnek egyaránt.

1 Erről bővebben: Kovács Judit 2006 Magyar-angol kéttannyelvű általános iskolai programok közok-
tatásunkban. Budapest: Eötvös József Könyvkiadó.



Összegzés

Sikeresnek lenni a célnyelvben azt jelenti, hogy a gyermek képes nyitottan befogadni a kapott 
információkat, sőt, erőfeszítést tenni annak érdekében, hogy ezeket megszerezze. A további lépés az, 
hogy akarjon és merjen megszólalni. Azoknak a gyermekeknek, akik korán és speciális szaktudású 
pedagógus segítségével kezdenek ismerkedni egy idegen nyelvvel, a nyelvi készségeik mellett számos 
más, például gondolkodási és társas készségeik is jobban fejlődnek, mint nyelvet nem tanuló társaiké. 
Mindezeknek köszönhetően gondolkodásuk rugalmasabbá, tanulási stratégiáik differenciáltabbá, és 
egész személyiségük gazdagabbá válik 
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TALENTIRANI UČENICI ROMI U OSNOVNOJ ŠKOLI
Sažetak

 Rad učitelja s učenicima Romima zahtjeva osim stručnog znanja i sposobnost prepoznavanja 
njihovog talenta radi postizanja emocionalnog zadovoljstva kod učenika. Iako ne daju zadovoljavajuće 
rezultate u redovnoj nastavi, odlične rezultate mogu postići u izvannastavnim i izvanškolskim 
aktivnostima. Škole trebaju omogućiti pružanje sustavne adekvatne, stručne podrške učiteljima kako 
bi mogli prepoznati talent u svakom učeniku. Učitelj koji poznaje romsku kulturu, njihov način 
života i njihovu okolinu može njihov kulturni identitet uspješno razvijati na obostrano zadovoljstvo. 
Postepenim uključivanjem Roma u društvo znači jačanje uloge marginaliziranih skupina, a njihova 
pojava na tržištu rada mogućnost izlaska iz stanja ovisnosti. 

 Ključne riječi: Romi, kulturni pluralizam, emocionalno zadovoljstvo, primarno obrazovanje



GIFTED ROMA PRIMARY SCHOOL STUDENTS
Abstract

 Apart from professional skills the work with Roma students requires the ability to recognize 
their special abilities and talents in order to attain their emotional satisfaction. Although they are not 
particularly successful in regular school activities the Roma students can achieve excellent results 
in extracurricular activities. Schools should enable a systematic, adequate, professional support to 
teachers that would help them to recognize talent in every student. The teacher who is well acquainted 
with Roma culture and with their way of life is able to develop their cultural identity that would lead 
to greater satisfaction on both sides. The gradual inclusion of the Roma people into the mainstream 
society leads to the strengthening of the role of marginalized groups, and their inclusion into the 
labour market enables them to emancipate themselves from the dependence on the state social aid.

 Keywords: Roma, cultural pluralism, emotional satisfaction, primary education



Uvod

Talent je kada netko posjeduje osobinu koja je neobična u svojoj običnosti. Takve osobine posjeduje 
svaki čovjek na ovoj planeti. Netko će te osobine iskazati na radnom mjestu, netko u hobiju, netko u 
ljubavi… Obično smo takvim osobinama kod drugih ljudi ugodno iznenađeni jer su nešto odradili 
iznad naših očekivanja i kažemo da su „majstori“ u tome ili pak „Supermeni“. Jesmo li ih možda 
bezrazložno unaprijed podcijenili? Tražeći odgovore na ovo pitanje mogli bismo se i neugodno 
iznenaditi: «Što više učimo o osobinama darovite i talentirane djece, saznajemo da smo mnogo takve 
djece previdjeli, primjerice, invalidnu djecu, djecu iz manjinskih skupina pa čak i neke djevojčice.» 
(George, 2005., str. 17). Pojam darovitosti dugo se poistovjećivao sa visokim kvocijentom inteligencije 
(IQ) i tek novija istraživanja na području višestrukih komponenti inteligencije definiraju darovitost 
kao posjedovanje višestrukih kvaliteta, pri čemu visok IQ sam za sebe više nije dostatan da bi se 
neka osoba proglasila darovitom. Istraživanja koja je proveo Renzulli sedamdesetih i osamdesetih 
godina dvadesetog stoljeća značajno su doprinijela stvaranju suvremenog koncepta darovitosti 
kao spoja tri osnovna čimbenika: 1. iznadprosječnih sposobnosti, 2. izuzetne predanosti zadatku i 
3. izuzetne kreativnosti. Ljudske su sposobnosti u populaciji statistički raspoređene po Gausovoj, 
zvonastoj krivulji normalne distribucije. To znači da većina ima određenu sposobnost razvijenu na 
nekoj prosječnoj razini, dok se broj pojedinaca s povećanim ili smanjenim sposobnostima simetrično 
smanjuje. One pojedince koji imaju jednu ili više sposobnosti značajno natprosječno razvijene obično 
nazivamo nadarenima u toj sposobnosti (Koren, 1989.). Za talent možemo reći da je to samopouzdanje 
pojedinca da iskaže neku izvrsnost, neobičnost. 

Velika i raznolika romska zajednica prolazi kroz proces etnogeneze i otkriva svoj kulturni i 
politički potencijal. Ona se mijenja iz statusa nepriznate i marginalne zajednice “Cigana” u “romsku” 
manjinu koja traži poštovanje i prava. Vjekovima su seobe i nomadizam za većinu Roma bili strategija 
za preživljavanje. Romska manjina u Hrvatskoj prostorno je raspršena, nevezana uz «tipičnu» vrstu 
naselja. Ima ih u gradu, gdje obično naseljavaju predgrađa, uz rub cesta, na šumskim međama, na ivici 
sela, ali žive i u selima, obično u izdvojenim «ciganskim naseljima». Dakle Romi su prostorno, ekonomski 
i politički marginalizirani (Šućur, 2000.). Sam pojam «marginalnog čovjeka» označava pojedinca koji 
je prisiljen živjeti u dvama društvima i dvjema kulturama, a da ni jednoj u potpunosti ne pripada 
(Park, 1950.). Upravo ta prostorna distanca Roma Bajaša i većinskog stanovništva otežavaju integraciju 
Roma s ostalim stanovništvom (odvojena romska naselja od većinskog stanovništva u Međimurju su: 
Kuršanečki Lug, Parag I i Parag II, Sitnice, Orehovica, Škarje, Lončarevo i Pribislavec, dok u Gornjem 
Kuršancu, Goričanu i Kotoribi žive u selima s ostalim stanovništvom). Prostorna distanca znači da 
nema komunikacije u svakodnevnom životu između Roma i većinskog stanovništva, pa nepoznavanje 
materinskog jezika u školi uzrokuje slab uspjeh. Nepoznavanje jezika, nezainteresiranost roditelja za 
obrazovanje uvode učenike Rome u začarani krug neuspjeha, pa se često događa da učenici ponavljaju 
razred. Dobna struktura učenika Roma u nižim razredima ne odgovara dobnoj strukturi učenika 
većinskog stanovništva. Tako u nižim razredima osnovne škole imamo učenike do desete godine, a 
učenike Rome i do trinaeste godine. Fizičke i psihičke razlike među tim učenicima su vrlo različite. 



Učenici Romi lakše usvajaju i povezuju nastavne sadržaje koji im se vizualno predočuju uz 
pomoć crteža, fotografije, prezentacije ili video zapisa. Pripremanje učitelja za nastavni sat od presudne 
je važnosti u romskom razrednom odjelu. Učenici su motiviraniji i koncentriraniji kada učitelj 
koristi interaktivne metode rada. Primjena igrokaza pozitivno je djelovala na njihovu angažiranost 
i uživljavanje u uloge, odnosno oduševljenje samim nastupom pred ostalim učenicima. Tada su 
do izražaja dolazile sposobnosti po ocjenama slabijih učenika. Jednom su učenici samoinicijativno 
izrazili želju da mi prikažu igrokaz koji su sami osmislili. Rekli su da se radi o njima najzanimljivijem 
događaju – zasjedanju ciganskog suda. Naime prema romskom običajnom pravu, tzv. Ciganski sud 
kojeg čine 2-3 starija Roma koji su na glasu kao razboriti i pošteni, pozivaju se od oštećene strane 
da posreduju u sporu koji se ne može riješiti dogovorom. Suci ispituju obje strane u sporu i donose 
odluku koja ima pravnu težinu i svi je se moraju pridržavati. Na takvim skupovima prisustvuje cijelo 
naselje i često se u tijeku samog zasjedanja vode bučne rasprave, prijekori i negodovanja, ponekad 
izbije svađa, a ni tuče ne izostaju. Naravno, svesukobljene strane su pod zakletvom koja ih obvezuje 
da govore samo istinu.

Učenici su uprizorili vijećanje i odluke ciganskog suda. Glumili su tako uvjerljivo da je 
donesena odluka o pripremi igrokaza s tradicijskim i folklornim elementima Roma Bajaša. Nakon 
učestalih proba, izvedeni igrokaz je izazvao veliko oduševljenje publike. Igrokaz pod imenom 
Ciganski sud prijavljen je na općinsko natjecanje LIDRANO 2003 i osvojio prvo mjesto. Zaredali su 
nastupi u sklopu obilježavanja Svjetskog dana Roma, gostovanja u školama s romskim učenicima, 
Učeničkom domu u Čakovcu, a vrhunac svega bilo je državno natjecanje LIDRANO 2003 u Šibeniku. 
Tada je većina glumaca, zahvaljujući prepoznatom talentu prvi put uživo vidjela more. Učitelj je glavni 
okidač koji će prepoznati talent kod učenika Roma i njime otvoriti novi prostor za samoizražavanje, 
kreativnost i osobni razvoj.

Zaključak:

Ciljevi odgoja i obrazovanja su poticati i unapređivati intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, 
moralni i duhovni razvoj učenika u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima, razvijati 
učenicima svijest o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno-kulturne baštine i nacionalnog 
identiteta, odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, 
ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za življenje u multikulturalnom svijetu, za poštivanje 
različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva, 
osigurati učenicima stjecanje temeljnih (općeobrazovnih) i stručnih kompetencija, osposobiti ih za 
život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva, 
suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja i dostignuća i 
osposobiti učenike za cjeloživotno učenje. Učenik je subjekt procesa odgoja i obrazovanja, partner 
učitelju na zajedničkom poslu i najvažniji razlog postojanja cjelokupnog školskog sustava te sustava 



odgoja i obrazovanja (Mijatović, 2002.). Obitelji kao i sredine iz koje učenici potječu imaju veliku 
ulogu u kvaliteti života. Iako je škola poticajna sredina za sve učenike, Romi najčešće nezadovoljni 
izlaze iz školskog sustava. No unatoč slabim obrazovnim uspjehom mogu naći svoje mjesto pod 
suncem na tržištu rada zahvaljujući talentu koji posjeduju. Dakle, svaki učenik ima talent za „nešto“, 
a na učiteljima je da taj dobri duh što prije oslobode iz boce.
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DIGITÁLIS MŰVELTSÉG GYERMEKKORBAN
Absztrakt

 A világhálón megjelenő interaktív alkalmazások nagyban átalakították a gyermekek 
mindennapi környezetét: megszokottá vált, hogy az iskolás korú gyermekek órákat töltenek nem 
csupán egy-egy játék, hanem némely közösségi alkalmazás használatával. Az iskola nehezen tart 
lépést a változással, mivel az intézményes oktatás keretei közé nem könnyen illeszti be az internet 
segítségével folyó informális tanulást; szükségessé vált tehát az oktatási módszertan kiigazítása. A 
résztvevő tanulás elképzelése alapján a digitális műveltség a tanulók aktivitásának fokozására építhető 
fel. E tanulási folyamatban kiemelkedő szerepe van az olvasás átalakulásának, a tudás megosztott 
természetének és kritikus, a digitális környezetet aktívan alakító szemléletnek.

 Kulcsszavak: e-kompetencia, digitális műveltség, digitális bennszülöttek, digitális 
bevándorlók, résztvevő tanulás

DIGITAL LITERACY IN CHILDHOOD
Abstract

 Interactive applications on the Internet transformed child’s everyday environment wholesale: 
now it is common that school-age children stay hours and hours using not only games but also social 
networks. Schools keep hardly abreast of these changes because informal learning by means of the 
Internet fits not easily in institutional education; consequently, it’s necessary to modify educational 
methodology. Having in mind participatory learning, digital literacy is based on the accelerated 
activity of pupils. The transformation of reading, the shared nature of knowledge and critical, the 
digital environment actively forming approach has outstanding role in this learning process.

 Keywords: e-competence, digital literacy, digital natives, digital immigrants, participatory 
learning



Bevezetés

A digitális műveltséggel kapcsolatos viták túlnyomó része tartalmaz olyan rejtett előfeltételezést, 
amely a kultúra és a művelődés digitális átalakulását valamilyen – rendszerint negatív – értékítélettel 
köti össze. Tekintettel azonban arra, hogy ezen átalakulás teljesen természetes folyamat (mi több, a 
művelődéstörténet nagy korszakai éppen ehhez hasonló átalakulások sorát képezik), az értékítélet 
teljességgel szükségtelen, s a megfelelő időbeli perspektíva hiányában értelmetlen is. A kultúra 
digitális átalakulása olyan tény, amely ellen vagy mellett nem lehet harcolni. Talán nem túlzás 
Warlick (2009) nyomán azt állítani, hogy az átalakulás magának a műveltségnek és a művelődésnek 
az átformálását jelenti: a könyvek és nyomtatott szövegek logikáján alapuló műveltség helyét egy 
lényegileg multimediális, digitális műveltség veszi át. Mint minden kulturális változás, kétségkívül 
e jelenkori átalakulás is speciális kihívások elé állítja a pedagógusokat, és rutinszerű feladataik is 
számos új elemmel, új tárgykörrel bővülnek. 

Mindezek fényében a pedagógusoknak a változás értékelése helyett inkább annak olyan 
aspektusait szükséges szakmai szempontok szerint elemezni, amelyek az információszerzés és a 
tanulás egészére kihatnak – mi több, ezáltal esetlegesen az oktatási stratégiák teljes újragondolását 
teszik szükségessé. Általános értelemben a kulturális változás a gyermekek környezetét formálja át: 
míg korábban a gyermekek a szülők és nevelők felől viszonylag jól kontrollálható környezetben éltek és 
tanultak, addig a digitális környezet egy sokkal kevésbé ellenőrizhető, a gyermekek mindennapjaiban 
egyre jelentősebb közeget jelent. A pedagógia nem hagyhatja figyelmen kívül, hogy e környezet 
erőteljesen befolyásolja a gyermekek gondolkodását. Ugyanakkor az is kétségtelennek tűnik, hogy a 
gyermekek nehezen igazodnak el e színes és vonzó, az aktivitásukat a virtualitás felé orientáló világban. 
Ennek fényében sajnálatos, hogy a jelenlegi oktatás nem sokat tesz annak érdekében, hogy segítse őket 
ebben. Még mindig erőteljesen érzékelhető, hogy az digitális változásokkal szembeni ellenérzések 
miatt a nevelő-oktató munka fő feladatának a korábban felhalmozott tudás áthagyományozását, nem 
pedig a jövő kihívásainak való megfelelést, az erre való felkészítést tartják. Annak érdekében, hogy 
az ebből származó oktatási hiányosságokat csökkenteni lehessen, érdemes számba venni, milyen 
aspektusokra lenne érdemes összpontosítani.

A digitális műveltség elemzése

A digitális műveltség az e-kompetenciák rendszerébe illeszkedő, a kulturális változást leginkább 
érintő kompetencia (vö. Fernandez-Villavicencio 2010). Az információs műveltség (az információ 
felhasználásának kritikus és kontextus-érzékeny módja), az e-tudatosság (a tudásalapú társadalom 
digitális világban otthonos állampolgári léte), a technológiai műveltség (a technikára utalt digitális 



közeg és az információ kezelésének készségszintű ismerete), valamint a média-műveltség (a tradicionális 
tömegmédia formátumainak digitális összeolvadása révén kialakuló új média kezelésének készsége) 
mellett a digitális műveltség azokat a készségeket és képességeket jelenti, amelyek az információ és a 
tudás kezelésének a digitális médium sajátosságainak megfelelő, integrált eljárásait teszik lehetővé. 
Így természetes módon kitüntetett szerephez jut a kritikus gondolkodás és a tudásmegosztás, az 
ismeretek közösségi felépítésének igénye.

Az oktatás digitális átalakulásának legnagyobb nehézsége, hogy azoknak a kompetenciáknak 
a kifejlesztését, melyek e felsorolásban szerepelnek, olyan oktatókra kénytelen bízni, akik maguk sem 
jártasak a digitális környezetben. Szokássá vált szembeállítani egymással digitális „bennszülötteket” 
és „bevándorlókat”: bár ez a kettősség ilyen polarizált formában nem teljesen fedi a valóságot, 
jól illusztrálja a nehézségeket. Túl azon, hogy a bennszülöttek és bevándorlók nagyon is eltérő 
mértékben rendelkeznek a digitális környezethez szükséges technikai ismeretekkel, lényeges 
magának a gondolkodásmódnak a különbsége. „A média átalakítja, miként látjuk és érzékeljük a 
világot” – McLuhan (1964) állítása pedig rendkívüli módon érvényes a jelenleg is zajló kulturális 
változásra. A digitális világ polgárai természetesnek veszik, hogy az információ nem a fizikai 
világban megszokott módon, hanem a virtualitás logikája szerint szerveződik és kereshető meg – 
azaz, maga a tájékozódási stratégia mutat lényegi különbséget, ez pedig komoly befolyással bír a 
gondolkodásmódra. Az iskolákban digitális bevándorlók oktatnak bennszülötteket, s elvárásaikat is 
saját gondolkodásmódjuknak megfelelően fogalmazzák meg, és teszik a tanulók számára követendővé. 
Fennáll a veszélye annak, hogy ha az iskola és a pedagógusok nem követik a változást, szakadék 
képződik az intézményes és az informális tanulás között. Az informális tanulás ma legnagyobb részt 
a digitális környezetben, technikai eszközökön keresztül zajlik, csatornái közt pedig mind nagyobb 
szerepet kap a tartalommegosztás és a közösségi web (a web 2.0-ás alkalmazások kulcsszavaként 
éppen a „megosztás”-t lehetne joggal megjelölni).

E szétválásnál minden bizonnyal jobb lenne az a megoldás, amely vagy az iskolát integrálja 
a digitális környezetbe, vagy legalábbis importálja a tanítási folyamatokba a digitális ismeretszerzés 
stratégiáit. Az intézmények privilegizált helyzete megszűnőben van: míg korábban az iskola a „tudás 
tárházaként” funkcionálhatott, ma az ismeretek fő forrása az internet és a digitális környezet állandó 
információáramlása. Ha azonban az intézmények képesek bekapcsolódni abba az információáramlásba, 
amely a diákok természetes közege, a privilegizált helyzet elvesztését akár előnyükre is fordíthatják. 
Ennek része az is, hogy az iskola fizikai elkülönültsége nem tartható tovább. A digitális környezet 
nyilvánvalóan elmossa az intézményes határokat, de ebből az oktatás számára nyereség is adódik: 
összetettebb módon csatlakozhat a diákok mindennapi életébe, a szigorú helybeli és időkeretek nélkül. 
Ugyancsak lényeges, hogy az oktatásban megszokott hierarchikus rend sem tartható fenn többé 
(természetesen intézményi szinten fennmarad, ám az oktatási és információközvetítési folyamatokban 
átveszi helyét az információáramlás és tudásmegosztás).



Annak érdekében tehát, hogy az iskola képes legyen továbbra is betölteni azokat a funkciókat, 
amelyeket az oktató és nevelő munka megkíván, meg kell nyílnia a gyermekek életében egyre nagyobb 
szerepet játszó interaktív alkalmazások felé. A mai iskolás korú gyermekek nagy része ismerősen 
mozog a digitális környezetben. Az iskolák az alapvető webes alkalmazások (keresők, e-learning 
programok) egy részét ugyancsak sikeresen vezették be az oktatási gyakorlatba, ám nem tartanak 
lépést az internet közösségi átalakulásával. Ennek szomorú következménye, hogy a diákok számára az 
iskolákban folyó munka unalmasnak és fárasztónak tűnik, rosszabb esetben még az iskolában töltött 
idő alatt is a számukra sokkal izgalmasabb közösségi szolgáltatásokkal foglalkoznak (az internetet is 
elérő telefonok terjedésével egyre több diák folyamatosan online módon kommunikál osztálytársaival 
vagy más iskolába járó barátaival). Ha az oktatás képes lenne integrálni azokat az alkalmazásokat, 
amelyek lekötik a gyermekeket, könnyebben terelné a diákok figyelmét újra az iskolában folyó munka 
felé.

A web 2.0-ás alkalmazások színes és érdekes környezetet teremtenek a gyermekek számára – 
ehhez viszonyítva a tankönyvek világa meglehetősen száraz és unalmas. Több kutatás is igazolta azt 
a sajnálatos tényt, hogy a könyvekkel folytatott munkát a diákok unalmasnak és időt rablónak tartják 
(Evans – Po 2007, Bonk 2009, Kolikant 2010), annak ellenére, hogy többségük szerint a könyvek sokkal 
megbízhatóbb információforrást nyújtanak, mint az internetes források. Nem csupán a gyorsaságról 
van szó (az internet segítségével szinte azonnal rá lehet találni a megfelelő vagy a megfelelőnek tűnő 
információhoz), hanem arról, hogy az internet nyújtotta multimediális környezet érdekesebb és 
inspirálóbb. Ha ezt a környezetet sikerülne az oktatásban is megteremteni, ugyanezt az inspirációt 
lehetne átvinni a tanulási aktivitásra is.

Különösen fontos lenne ez abból az okból is, hogy a modern információs technológiák minden 
bizonnyal már önmagukban is inspirálóan hatnak a diákokra (Anderson 2007). Akár új programokról, 
akár a megszokott eszközök innovatív használatáról van szó, a technológia az információ és a tudás 
újraszervezését-újrastrukturálását követeli meg, amely a diákok számára mélyebb megértést és 
részletesebb ismereteket tesz lehetővé. A web 2.0, különösen pedig a szociális web alkalmazásai bár 
megszokottak a gyermekek többsége számára, beemelésük az oktatás folyamataiba mégis számos 
újdonsággal szolgál számukra. Önmagában már az is nyereség, hogy segítségükkel az iskola meg tud 
jelenni a gyermekek életének azon színterein is, amelyek számukra egyre fontosabbak; a legnagyobb 
előny azonban a diákok aktivitásának fokozása. Az interaktív alkalmazások megkövetelik a folyamatos 
részvételt a tanítás-tanulás során, szemben a hagyományos oktatás paradigmájával, amely inkább a 
diákok passzivitására, a befogadásra épít (Margaryan et al. 2011). Itt a diákok nem pusztán befogadók, 
hanem kénytelenek erőfeszítéseket is tenni a tananyag megismeréséhez. Nyilvánvalóan ez az oktató 
számára is nagyobb terhelést jelent, azonban munkájának hatékonyságát ezáltal jelentősen növelheti.

Az interaktivitás komoly motiváló tényező lehet az oktatásban. A gyerekekben meglévő 
természetes érdeklődés az újabb technológiák iránt kihasználható arra, hogy a technológia aktív 
használatával számukra is izgalmas módon jussanak új ismeretekhez. Az újabb alkalmazások az 
aktivitás mellett a kreativitásra is jótékony hatással lehetnek: előmozdítják az elsajátítandó tananyag 



újító szemléletű megértését, átgondolását és tágabb kontextusba illesztését. Mivel megszokottá teszik, 
hogy a diákok szellemi erőfeszítéseket tegyenek, ezt a kritikai attitűd kialakítására is lehet fordítani. 
Ráadásul a digitális technológia alkalmazásával az anyag a diákok igényeihez, akár egyéni igényeihez 
is alakítható, megkönnyítve ezáltal, hogy minden gyermek saját ütemében haladjon.

Az interaktív technológia eddig is nagy szerephez jutott a tanulás során, azonban az iskolák 
elől ez gyakran rejtve maradt. Az informális tanulás folyamatai átszövik a web 2.0-ás alkalmazások 
egész sorát. Mivel pedig a gyermekek gyakran vesznek részt közösségi játékokban és közösségi 
kommunikációban, keresnek az interneten valamely kereső vagy a Wikipédia segítségével, olvasnak 
(és írnak) blogokat, tudásuk jelentős részét szerzik meg e folyamatokon keresztül. Ahhoz, hogy az 
intézményes oktatás mind többet profitáljon ugyanezen eszközök által, tudatosítani kell, mennyiben 
is különböznek a technológia biztosította új eljárások a megszokottaktól.

Davidson és Goldberg (2007) összefoglaló módon a résztvevő tanulás fogalmát használja a web 
2.0 alkalmazásaira építő oktatásra, kiemelve ezáltal annak aktív és közösségi jellegét. Meghatározásuk 
szerint e fogalom számos olyan módszert tartalmaz, amelyben a diákok új technológiai eszközöket 
használnak annak érdekében, hogy virtuális közösségekben vegyenek részt, illetve osszák meg 
azokban gondolataikat, ötleteiket, valamint mások gondolataihoz kapcsolódó kritikai észrevételeiket.

Nem pusztán az információs technológia alkalmazásáról van szó; többé-kevésbé az már 
korábban megvalósult, alapvetően megtartva a hagyományos képzés egyirányú, felülről lefelé irányuló 
jellegét. A résztvevő tanulás azonban megköveteli technológia, alkotó és befogadó együttes részvételét, 
s ebben egyik komponens sem lehet passzív. A digitális műveltség biztosítja azt a készségszintű 
tudást, amely a technológia biztos kezeléséhez szükséges, de egyben azt is, ahogyan a komponensek 
összjátéka megvalósulhat. Ezzel pedig lehetővé válik, hogy a vertikális tanítás hagyományos 
eszköztárát sem teljesen nélkülözve, a diákok közti gazdag horizontális kommunikáció is támogassa 
a tanulást (de természetesen bekapcsolhatók a tanár-diák közti informális kommunikációs csatornák 
is). Ugyancsak előnyös lehet, hogy az intézményes oktatás hagyományos diszciplináris felosztását 
némileg fellazítva, a diákok interdiszciplináris tudáshoz juthatnak, szem előtt tartva a problémák 
komplex, multidimenzionális jellegét, létrehozva ezáltal az ismeretek jobban strukturált, jobban 
áttekintett és mélyebben megértett rendszerét.

A résztvevő tanulás elve jól illeszkedik a fiatalok hétköznapi információszerzési és 
információmegosztási stratégiáiba. A web 2.0 jelszava éppen az „oszd meg a társaiddal!” lehetne, s 
közösségi és tudásmegosztó jellegéből fakadóan az alkalmazások a tanulást is támogathatnák (az 
információs technológiák terén élenjáró államokban vannak is ilyen próbálkozások, ld. The School 
of the Future, New Visions for Public Schools, Quest to Learn). A tudományos élet mára ráébredt, 
hogy a megosztott közösségi tudásban kihasználható lehetőségek rejlenek: ez szembetűnő például az 
asztronómia területén, ahol a különböző programok – eseménymegfigyelés, aszteroidák és exobolygók 
kutatása – többek között a világ különböző részein dolgozó, eredményeiket az internetes közösségben 
megosztó amatőrökre is számítanak. A diákok konstruktív részvétele az oktatásban ehhez hasonló 
módon lenne megoldható.



Mindezek fényében az oktatás előtt álló legfontosabb feladat az lenne, hogy a gyermekek 
számára megmutassa a web 2.0-ás alkalmazások megfelelő használatát. Jelenleg a diákok ezt csak 
saját tapasztalataikra, próbálkozásaikra és a közösségben terjedő elképzelésekre tudják alapozni, 
pedig erre is az iskolának kellene felkészítenie őket. Szem előtt kell tartani, hogy a közösségi web az 
egyéni aktivitáson alapul: a web 2.0 csupán keretrendszer, nem egy végleges formában rendelkezésre 
álló információhalmaz, így a közösség tagjai maguk alakítják annak tartalmát és szerveződését. A 
digitális műveltség alapeleme, hogy a közösség részeként mindenki képes legyen e keretrendszer 
megfelelő alakítására, tartalmának gazdagítására.

Ennek illusztrálására jó példa a Wikipédia. A pedagógusok nagy része kifejezett ellenszenvvel 
viselkedik iránta, és többnyire megpróbálják lebeszélni diákjaikat is, hogy információgyűjtés során 
felhasználják azt; teszik ezt annak ellenére, hogy más jellegű információgyűjtés alkalmával, például 
valamely árucikk kiválasztásánál gyakran ők maguk is hasonló internetes forrásokra, fórumokra 
és blogokra támaszkodnak (s nem véletlen, hogy a modern marketing is megcélozta már ezeket a 
területeket). Az ellenszenv oka az a valós tény, hogy a Wikipédia oldalain sok az ellenőrizetlen és 
megbízhatatlan információ. Tekintettel azonban arra, hogy a web 2.0-ás alkalmazások terjedésével a 
Wikipédia és a hozzá hasonló források egyre jelentősebb szerephez jutnak, elutasítás helyett inkább 
azok helyes használatára kellene rávezetni a diákokat. Ennek első feladata az anyaggyűjtés. Meg kell 
tanítani a gyermekeknek, miként lehet az interneten található információhalmazból megfelelően 
válogatni; de ugyanilyen fontos rávezetni őket arra, hogy jelenleg elengedhetetlen a könyvekből 
történő informálódás is. A helyes hozzáállás kialakításához az online és a könyvtári források együttes 
alkalmazása lenne kívánatos. E kettősség pusztán azért is lényeges, mert az olvasás folyamatában 
szintén átalakulás kezdődött az online források megjelenésével. A digitális anyagok olvasása gyorsabb, 
de felületesebb, míg a nyomtatott anyagoké lassabb és mélyebb. A technikai eszközből következően 
a képernyőn történő olvasás egyfajta sietségre sarkall (Evans – Po 2007, DeStefano – LeFevre 2007), 
ezt pedig az igényes munka érdekében ellensúlyozni kell. Érdemes arra is felfigyelni, hogy a közösségi 
oldalak integrálásával az olvasás maga is kezd közösségivé válni: az olvasott tartalmakat már az 
olvasás idején meg lehet osztani másokkal, megjegyzéseket fűzve hozzá. Voltaképp már itt elkezdődik 
az információ feldolgozása, éppen ezért a tanárnak is érdemes lenne e ponton bekapcsolódnia.

Az anyaggyűjtést követően az információ rendszerezése, a megosztásra készülő anyag logikai 
szerveződése a feladat. Az internet felépítéséből fakadóan itt különös figyelmet kell fordítani az 
interdiszciplináris vonatkozásokra, kapcsolatokra és a hivatkozásokban megvalósuló kontextuális 
elrendezésre. Instrukciók nélkül a gyermekek e feladatot nem képesek megfelelően elvégezni, mert 
nem rendelkeznek a szükséges háttérismeretekkel. Az információgyűjtés ugyan kijelöli a kapcsolatok 
és a további kutatás irányát, ám tematizáltság hiányában a diákok önállóan nem feltétlenül jutnak a 
megfelelő eredményre.



Az oktató e folyamatban instruktorként működik közre. A résztvevő tanulás elve alapján 
a diákok aktivitására kerül a hangsúly, a tudást – a közösségi hálózaton megjelenő, kollaboratív 
munka eredményeképpen létrejövő alkotást – maguk a diákok hozzák létre. És ahogyan a munka 
közös, úgy az értékelés is az: együttes vita alkalmával, oktatói instrukciók alapján lehet megbeszélni 
az eredményeket. Ennek során a kritikai szemlélet kialakítása, a kritika különböző szempontjainak 
alkalmazása kerül középpontba.

Konklúzió

Anélkül tehát, hogy az iskola megtanítaná a gyermekeknek a web 2.0 világában való eligazodást, a 
mai oktatás nem töltheti be egyik lényegi feladatát, a diákok felkészítését a következő évek-évtizedek 
kihívásaira.

 Az oktatásban ezért különösen fontos, hogy gyakorlati felkészítés keretei közt sajátíthassák el 
a diákok a digitális műveltség alapelemeit. Az internet közösségi formáját a felhasználó alakítja – a 
gyerekek pedig, mint a jövő felhasználói, az iskolában kapott feladatokon keresztül ismerhetik meg 
leghatékonyabban a digitális környezet kezelését.

A közösségi információáramlás, a tartalommegosztás és a web aktív alakítása központi 
kérdéssé vált. Az értő és igényes válogatás képessége a tartalmak közt, a kritikai szemlélet leginkább 
úgy formálható a gyermekekben, ha a gyakorlatban sajátítják el a közösségi web használatát. A 
jelenlegi gyorsan változó virtuális közegben és információs útvesztőben, az elérhető tartalmak 
túlburjánzásában ez lenne a digitális műveltség legfontosabb alapeleme, amely egyben az oktatás 
feladatát is kijelöli.
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A KORAI SPORTÁGVÁLASZTÁS
Összefoglaló

 Azok a fiatal sportolók, akik túl korán specializálódtak egy adott sportágra, nem szerzik meg 
a sokoldalú koordinációs készségeket. Ezen kívül, a korán elkezdett rendszeres edzés és versenyzés 
következtében, olyan egészségügyi problémák is kialakulhatnak, mint a stressz, a túlterheltségből 
eredő sérülések, vagy az intenzív edzés és versenyzés okozta ártalmak. A tudományos kutatások 
szerint napjainkban nő azoknak a sportolóknak a száma, akik korán specializálódtak egy sportágra.

 Kulcsszavak: fiatal sportoló, korai szakosodás és sportágválasztás

EARLY SPORT SPECIALIZATION
Abstract

 The young athletes who specialize in one specific sport at a young age may not be given an 
opportunity to develop various coordination skills. They also might be facing health-related problems 
in the future such as stress, overuse injuries and demands from intense training and competition. 
According to the scientific research, there is an increasing number of children nowadays who specialize 
in a specific sport at early age, train year-round for a sport, and compete on an elite level.

 Keywords: young athletes, early specialization and intensive training



Bevezetés

A sportpedagógia egyik lényeges, ám egyelőre Vajdaságban kevéssé kutatott témaköre a sportágakhoz 
kapcsolódó tehetséggondozás. Vajdaság a versenysportokban sikeresnek mondhatja magát, ám a 
témát érintő tudományos igényű publikációk száma érthetetlen módon jelentéktelen. A gyermekkori 
sportolás bizonyítottan pozitív hatással van a felnőttkori sportolási hajlandóságra. Az iskolai testnevelés 
és diáksport jelentősége tehát a korosztály fogékonyságában rejlik. A vajdasági kisiskolások többsége 
kizárólag iskolai keretek között, a testnevelés órán, illetve a tanórán kívüli sportfoglalkozásokon 
végez rendszeres testmozgást, pedig itt kellene tudatosítani a sportos, egészséges életmód fontosságát. 
A testnevelésóra elsődleges célja a gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztése, megfelelő fizikai 
kondíciójának megteremtése, miközben a diáksport-foglalkozások szabadidős célokat szolgálnak, 
élvezetes sportolási lehetőséget biztosítanak. Sajnálatos tény azonban, hogy a gyermekek 75%-a 
kizárólag a testnevelés óra keretében végez rendszeres testmozgást, mely nem alkalmas minden, a 
korosztály szempontjából jelentős feladat ellátására. A tanórán kívüli sportfoglalkozások rendszere 
nem egységes szemléletű, és ebben az esetben ez egyértelműen a minőség és a célok elérését 
akadályozza. Sportegyesületi keretek közötti versenyrendszerben megközelítőleg 50 ezer 18 éven aluli 
versenyengedéllyel rendelkező versenyző sportol, vagyis a diákok csupán 6%-a. Problémát jelent az 
igazolt és nem igazolt versenyzők közös versenyeztetése. Az iskolai sport tömegeket megmozgató 
volta ellenére sem kényszeríti eléggé a diákokat a rendszeres testmozgásra. Az életkor emelkedésével 
csökken a sportolási intenzitás. A vajdasági serdülők nemzetközi viszonylatban is nagyon keveset 
mozognak, melynek következtében állóképességük is romló tendenciát mutat. Ennek elsősorban a XX. 
század végén megjelenő szociokulturális okai vannak. Míg korábban a sport „konkurenciája” csupán 
a továbbtanulás volt, mára, a számtalan szabadidő eltöltési lehetőség miatt, kevesebbet mozognak a 
diákok. Az igazolt sportoló fiatalok fizikai állapota is romlott az elmúlt években. Ezt a szakemberek a 
korai sportági specializációnak és a környezeti hatásoknak tulajdonítják.

A sporttehetség meghatározása, kiválasztása

A nemzetközi és hazai szakirodalomban hasonló gondolati elemeket fedezhetünk fel az általános 
sporttehetség témakörében. Ezek szerint többnyire az számít sporttehetségnek, akinek az egészségi 
állapota, pszichikai, élettani, antropometriai, motorikus és szocializációs adottságai kiemelkedőek és 
ezek valószínűsítik a későbbi magas szintű sportteljesítmény elérését. Ezt erősíti meg Child (2004) is, 
állítását immár konkrét tevékenységre, illetve tevékenységkomplexumra vonatkoztatva. Egyetértés 
mutatkozik abban is, hogy a tehetség kibontakozása és optimális fejlődése szempontjából lényeges 
az adottság korai felismerése. A megfelelő időben történő sportágválasztás fontos szerepet tölt be a 
család és a gyermek jövője tekintetében is. A kiválasztás szempontjai sportág-specifikusak, általában 
magukban foglalják a testalkati tulajdonságokat, a motoros teljesítményeket, mozgástanulást, illetve 
az adott sportág tekintetében fontos mentális, pszichés és kognitív tényezőket. A szakirodalom 
tanulmányozása során a tehetséggondozás folyamatával kapcsolatban jelentős különbségeket találni. 



A tehetségvizsgálatok két jelentős képviselője Bloom és Cóté eltérően vélekedik a tehetségfejlődés 
lépéseiről és a lépések fő tevékenységformáiról. Mindkét kutató három szakaszt nevezett meg a 
folyamatban, ezek azonban más-más tartalmi és folyamat-jelleget hangsúlyoznak. A szakaszokhoz 
nem tartoznak konkrét évek, mivel ezek sportáganként változnak. Bloom (1985) kezdeti szakasznak 
(stage of initiation) nevezi a sporttal való kapcsolat első lépéseit. Ekkor a sportolás elsősorban játékos 
mozgásformákat tartalmaz, játék és szórakozás jellemzi a tevékenységet. Éppen ezért kiemelkedő a 
család és az edző szerepe ebben a szakaszban. A család anyagi és erkölcsi támogatásának jelentősége 
szintén meghatározó, e nélkül ugyanis a fiatal ebben a korai életkorban nem kerülhetne kapcsolatba 
a sporttal. A második fázis a fejlődés szakasza (stage of development), melyben az edzések jellege 
komolyodik, az edzésidő megnő és megkezdődik a sportági szakosodás. Ebben a fázisban kerül 
bevezetésre a versenyzés, mely teljesen új jelleget ad a sportolásnak. A tökéletesedés szakaszában (stage 
of perfection) a sportági döntéshozatal egyre inkább a sportoló határkörbe kerül, a szülő és edző 
irányító hatása viszont csökken. A sportoló öntudatosabb lesz, figyelme ebben a fázisban egyértelműen 
a sporttevékenységre és a maximális sportteljesítményre összpontosul. Cóté (1999) a tehetségfejlődés 
folyamatában eltérő szakaszokat nevezett meg. Az első jelentős szakasz számára a kiválasztás évei 
(sampling years), ami részben hasonlít Bloom első szakaszához. A hasonlóság a szülők, gondozók 
hangsúlyos szerepére vonatkozik és a mozgás játékos formájára. Itt azonban minél több sportág 
kipróbálása a cél, amely majd segít a fiatal számára a legmegfelelőbb tevékenység kiválasztásában. A 
szakaszokhoz nem tartoznak konkrét évek, mivel ezek sportáganként változnak. A második szakaszt 
Cóté a specializációs éveknek hívja (specializing years), amelyben a sportoló nem csak egy sportágban 
fejleszti tovább képességeit, hanem esetlegesen több, jellegében egymáshoz hasonlító sportágban is. 
A képzés a továbbiakban a választott sportágra irányul alapos sport-specifikus képességfejlesztéssel. 
A befektetés évei (investment years) során a korábbinál lényegesen több és intenzívebb edzésmunkát 
végeznek a sportolók, itt már az intenzív sportági gyakorlás áll a teljesítmény középpontjában. A 
sportoló elhivatottsága és belső motivációja nélkülözhetetlen a folyamatban.

A korai sportágválasztás sportpedagógiai problémái 

A nevelés sok évszázados történetének csak a legutóbbi száz esztendejében vált általánosan elfogadott 
elvvé, hogy a gyermek nem kicsinyített felnőtt, és ezzel összefüggésben nem tökéletes lény, hanem 
éppen ellenkezőleg, önmaga funkcióihoz mérendő, s ha ezeknek megfelel, akkor tökéletes teremtény. 
Nagyon fontos kiemelni, hogy a gyermekben a gyermeket kell látni, a gyermekre jellemző funkciók 
szerint kell megítélni. Kutatási és tapasztalati eredmények szerint a sportpálya pedagógusai, az edzők, 
igen gyakran szem elől tévesztik ezt a fontos alapelvet, alig veszik tudomásul, hogy a szakszerűség 
és az életszerűség is azt kívánja, hogy a gyermeknek meg kell adni a jogot és a lehetőséget is, hogy 
gyermeki funkcióit kiteljesítve élhessen. Nem a követelmények, az ésszerű terhelés, a fegyelem ellen 
kell harcolnunk. Éppen ellenkezőleg!  Fejlődés testben és lélekben és sportbeli tudásban, hiszen a 
felsoroltak kapcsolatban vannak egymással. Ez a fejlődés csakis a követelményt támasztó, tisztességes 
pedagógiai munkától várható. Fontos tudnivaló a kisiskolások sportolásával kapcsolatban, hogy a 
szóban forgó korosztály nevelésének módszertani lehetőségei közül fontos szerephez kell juttatni 
a szoktatást-gyakorlást. A szoktatás-gyakorlás fárasztó pedagógiai munka. Kisgyermekkel 



foglalkozó szülők gyakran hangoztatják, hogy „ezerszer elmondtam, még sincs eredménye”. A jó 
sportpedagógusok tudják, hogy szoktatás keserves munkáját is kellemesebbé, de főképpen hatékonnyá 
lehet tenni a változatosság és a váratlanság beépítésével. Ki kell emelni, hogy a kisiskolások igen jól 
lelkesíthetők, szinte rajongásig képesek szeretni választott sportágukat. Éppen ez a pozitív tulajdonság 
teremt olyan helyzetet a sport bizonyos szféráiban, amelyről mindenképpen szükséges beszélni. A 
gyermeknek joga van arra, hogy képességeit, ezen belül testi képességeit is sokoldalúan kifejlessze. Ez 
ugyanis a gyermekek elemi érdeke. A szűklátókörű sportérdek sokszor visszaél a gyermek rajongó, 
lelkes igyekezetével. Pedig a sokoldalúságnak elsőbbséget kell adnunk a specializációval szemben 
ennél a korosztálynál. Látnunk kell, hogy a gyermekek fejlődésében nem ellentétpár a sokoldalúság 
és a specializáció, hanem kölcsönös összefüggésükben értendő fogalmak. A sokoldalúság érvényre 
jutását éppen pedagógiai meggondolások miatt kell védeni. Általános tapasztalat, hogy az utánpótlás-
nevelésben nem érvényesül a sokoldalúság követelménye, ugyanis a korai specializáció kizárja azt. 
A sokoldalúság azt jelenti, hogy a gyerekek számára átfogó mozgásos cselekvést kell biztosítani, 
mert az emberi lehetőségek csak így bontakozhatnak ki. Az ember nevelésében a szabadság mellett 
a szituációk sokféleségét, gazdagságát kell biztosítani. Sok gyerekről már 9-11 évesen kiderül, hogy 
építeni lehet rá a későbbiek során az élsport világában is. A tehetségesnek mutatkozó gyerekek 
testnevelő tanárai, edzői nagy erkölcsi dilemma előtt állnak. Döntéseiktől függhet ugyanis, hogy a 
gyermek további életében milyen utat választ. A személyiségének, képességeinek leginkább megfelelő 
foglalkozás jelentős tanulmányi erőfeszítéseket igénylő feladatait vállalja, vagy a sportbeli karrierterv 
által diktált lépéseket teszi meg. Felelős szülők, értelmes, hatékony tanárok és jó edzők segítségével 
könnyebb meghozni a nehéz döntéseket. A kisiskolásokkal foglalkozó edzőkben tudatosodnia kell 
a ténynek, hogy ez a korosztály szereti a követelő edzőt. A sportsiker érdekében való követelést 
erénynek minősíti, a végrehajtás következetességét elvárja. Itt nyilvánvalóan a sporttal kapcsolatos 
eleven tapasztalat a vélemények formálója. Minden sportoló már gyermekkorban átélheti, hogy a 
sportmunkában csak a személyiség erejét megsokszorozó elszántság és odaadás vezethet sikerre, 
a nem teljes erőbedobással végzett munka semmiképpen sem. Ehhez a teljesítményre törekvő 
elszántsághoz, az erők mozgósításához, szükség van külső segítségre is, többek között az edző magas 
szintű követelményekben megnyilvánuló támogatására.  

    Kutatás bemutatása 

Kutatásunkat Magyarkanizsán végeztük 2004-ben, különböző sportágakban versenyző 5-11 éves 
gyermekek körében. A kérdőív adatait az SPSS 14.0 statisztikai programmal elemeztük, matematikai 
statisztikai analízisek segítségével. A kérdőív által felmért adatokból kitűnik (1. grafikon), hogy a 
gyerekek a választott sportágat 5 és 9 éves koruk között kezdték, azaz átlagosan 7 éves koruk után.



1. grafikon A sportolás kezdetének ideje

A versenyport egyik kulcskérdése a versenyzés elkezdésének ideje, a kutatásban részt vevő gyerekek 
átlagosan 8,5 évesen kezdték el a versenyszerű sportolást (2. grafikon).

  2. grafikon Az első verseny időpontja

Kutatásunk adatai megegyeznek a szakirodalomban jelentkező adatokkal. Megállapítható, hogy a 
felnőttkori sikerek eléréséhez valóban közel 10 év edzésre van szükség.



Összegzés

Mindennek feltétele a jó választás. A szülő lehetőleg ne saját vágyait, régebben űzött sportágát 
kényszerítse a gyerekre, hanem próbálja minél többféle mozgásformával megismertetni. Jó, ha együtt 
derítik ki, melyik sportág illik igazán a gyerekhez. Ebben segítséget nyújthatnak alkati sajátosságai. 
Egy kötött ízületű, merev kislány kevés sikerélményre tehet szert a hajlékonyságot követelő ritmikus 
sportgimnasztikában, de kiválóan szerepelhet különféle labdajátékokban. Érzékeny fülűeknek viszont 
felesleges erőltetni például az úszást. A rendszeres mozgásra szoktatást már apró gyermekkorban 
el lehet kezdeni, hiszen a sok séta, játszóterezés, biciklizés, vízi játékok, fára mászás már ebben a 
korai életkorban serkentőleg hat. A rendszeres edzésekkel azonban érdemes legalább ötéves korig 
várni. A kezdés ideje persze nagyban függ a választott sportágtól, hiszen a torna, az úszás korábban 
űzhető, mint a vívás, a lovaglás, a síelés és a labdajátékok. A gyerekek gyorsan változó érdeklődése 
miatt azonban a szülők többsége előbb-utóbb szembesül a dilemmával: csemetéje nem akar tovább 
edzésre járni. Mielőtt engednének a kérésnek, érdemes felderíteni az okot. Lehet, hogy a választott 
sport mégsem való neki, talán az edzővel nem passzolnak egymáshoz, netán a gyerekcsapat lökte 
ki magából. Máskor egyszerűen kifáradt, kudarc érte, unja az egyforma edzéseket. Néha egy-két 
hónap alatt átlendül a holtponton, de van, hogy érdemes sportágat váltani. Az sem szükségszerű, 
hogy a gyermeket versenyekre hordják, bár a felkészülés közben tett erőfeszítés, a kitűzött cél elérése 
érdekében folytatott munka léleknemesítő hatása, a kudarctűrő képesség fokozása csak előnyére 
válhat. A siker gyereket és szülőt egyaránt mámorító, megríkató érzése pedig különleges örömforrás, 
amit kár kihagyni. Ez azonban a mai viszonyok között korántsem egyszerű vállalkozás. A sportoló 
gyerekek szüleinek bizony komoly áldozatokat kell hozniuk. A sportra általában is kevés költségvetési 
pénz jut, ám az utánpótlás-nevelésre még kevesebb állami forrás nyílik meg a klubok előtt. Ennek 
köszönhetően az edzések, a versenyek költségeit többnyire a szülőknek kell állniuk, nem beszélve a 
szükséges felszerelés beszerzéséről. Az igazi gondot azonban mégsem ez jelenti, hanem az aktív szülői 
jelenlét szükségessége. Az edzésekre ugyanis el kell vinni a gyereket, főként a kisebbeket, de legalábbis 
érte kell menni a gyorsan leszálló téli estéken. S ez bizony nagy szervezettséget, pontosságot és sok 
lemondást kíván a szülőtől. Több gyerek esetében különösen nehéz beosztani az időt, ami a kevésbé 
elszánt családokat bizony gyorsan eltántorítja a sportolástól. A felnőttek azonban ritkán vallják be a 
valódi okot. Inkább a korai sportolás veszélyeire hivatkoznak: az óhatatlan húzódásokra, a gyakoribb 
megfázásokra, a túlzott kifáradásra, netán a ritka sportbalesetekre. Sokan féltik csemetéjüket az 
egyoldalú beállítottságtól is, mondván, az aktív sportélet mellett másra már nem marad ideje a 
gyereknek, nem bírja az iskolai megterhelést, a nyelvtanulást. Nos, mindezeknek épp az ellenkezője 
igaz. A rendszeresen sportoló gyerekek állóképessége, fizikai, mentális terhelhetősége sokkal nagyobb 
otthonülő társaikénál. Az aktív gyerekek jobb étvággyal, ám a valódi szükségleteikhez jobban igazodva 
étkeznek, alvásuk nyugodtabb és pihentetőbb, ráadásul jóval ritkábban betegek, mint túlzottan védett 
játszótársaik. A sport kiváló szorongás és stressz oldó, ami jól ellensúlyozza az iskola neurotizáló 
hatását, segít megelőzni a serdülőkori depressziót és jótékonyan hat a pozitív önértékelés kialakulására. 
A rendszeresen sportoló gyerek könnyebben köt barátságokat, gyorsabban beilleszkedik a közösségbe, 
a közös élmények hatására erősödik benne a bajtársiasság, a másikat tiszteletben tartó küzdőszellem. 
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EGYETEMES ÉRZÉKI KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSA: 
ÖNMAGUNKBAN REJLŐ TEHETSÉG*

Analogikus1 érzéki készségfejlesztés

 „Az analógiák felismerésében nem az értelem logikai tevékenysége, hanem ennél sokkalta 
mélyebb és elementárisabb élmény a döntő. Az analógiát a belső érzék éli át az egyetemes összhang 
jegyében.“

              Hamvas Béla

 Kulcsfogalom: önMAGam – minden ember lénye teljességében hordozza az ősi, eredendő 
egyetemes tudás magját, melyet léte során bontakoztat ki. 

 Kulcsszavak: önMAGunk kibontása – belső érzék, belső látás, belső átváltozás révén.

 

1   Analógia – emberi lényünk/egy-énűségünk analogikus párjai megtalálhatóak az Egyete-
mességben pl.az emberi test kb. 70% víz ugyanúgy mint a Földünknek. A naprendszer hét archaikus bolygója 
megfelel a hét napjainak, a hét magánhangzópárnak, a hét színnek, a diatonikus skála hét hangjának. H.B.: 
Scientia sacra III.P.323.



THE UNFOLDING OF THE UNIVERSAL SENSORY 
ABILITY: THE TALENT IN US

Summary

 Sensorial experiences, supplementing our knowledge till now, leads into a more open and 
more complete connection with ourselves and the natural environment around us.

 These sensorial experiences, which we undergo with our five organs of sense and intuition, 
initiate us into joy and beauty in our creative formation and keep them alive.

 What are the advantages of this method?

 1. The individual latches on to his natural talent and maintains a responsible relation with 
himself and the whole world.

 2. He can more live to see to present and stays well-balanced and creates in developing way.

 3. By this means the individual becomes open and is able to have a deeper, nicer and profitable 
relationship with fellow-creatures, the nature and the whole world.

 4. Over and above the everyday life, the individual is more conscious and so has a more 
complete and happier life.

 Keywords: personal unfolding, internal vision, internal metamorphosis



Az önMAGunkban hordozott tehetség nem a folyton változó külső mércékhez, normatívákhoz 
kíván igazodni, hanem az egyéniségünk és az Egyetemesség közötti összhangkeresés folytonosságában 
bontakozik ki. 

Az analogikus érzéki készségfejlesztés az egyetemes (örök és teljes) értékrendből merít, és 
személyiségünk teljességének egy-énűségünk (test – lélek – szellem) eredendő magját szólítja meg, 
az egyetemes harmónia jegyében teremtően alkotva a jelenidejűség szinkronlétélményét. A tanulási 
folyamat során a tehetség ápolása az egyén és az Egyetemesség analogikus összhangja alapján történik 
– belső önMAGunk feltárása révén, a részletekben is benne rejlő teljesség érzékelésével.

A tehetséggondozás az élet és lét összefüggésrendszerében önMAGát kívánja megismerni, 
önMAGa és a világ, az emberi létMAG - MAGlét kapcsolatrendszerét kutatja és tárja fel: a kíváncsiságtól 
fűtötten kutat a benne rejlő eredendő őstudás után, amit kifinomult érzékszerveivel megsejt, a 
gondolatcsírának eszmélése révén fényt kíván adni, napvilágra hozni. Az összefüggésrendszerek révén 
megvilágosodik számára, hogy az önMAGában hordozott őstudás és a természet egyetemességében 
lévő őstudás analogikus összefüggésben vannak egymással a teremtés folyamán: EGYénként egységben 
vagyok az EGYetemességgel.

Két tényező kerüljön ismertetésre:

„Tudatszintünk érzéki minőségével – gondolatainkkal, szavainkkal, érzéseinkkel – formálóan 
hatunk minden pillanatra az úgynevezett fizikai tárgyak molekuláris szintjére is.“2 A japán professzor 
több évtizedes tudományos kísérletei bizonyítják, hogy az emberi gondolatokra és érzelmekre 
adott válaszként a vízkristályok különböző formákat vehetnek fel. Megjelentetett könyveiben több 
mint 10 000 ezer felvétel mutatja be az érzelmi állapotok (düh, harag, öröm, kétségbeesés, szeretet, 
köszönöm, hála...) megformálódását. Híven tükrözi az egyed analogikus érzéki összehangolódását az 
Egyetemes értékrenddel pl. mikor „szeretetet küldünk a Földünknek, Ő is válaszol. A testünk 70%-a 
víz. A Földünk felszínének 70%-át víz borítja. Éltetve az analógiát gondolatainkkal és érzelmeinkkel 
minőségi létváltozást tudunk folyamatosan éltetni, ha az egység révén önmagunk teremtő képességével 
összhangban vagyunk.“ 3

Az emberiség nagy életrajzában vannak finoman elrejtett, mégis csodálatos erejű szellemi- lelki 

2  Masaru Emoto: A víz tudatos kristályai. Édesvíz Kiadó, 2009. p.18.
3  Masaru Emoto: A víz tudatos kristályai. Édesvíz Kiadó, 2009. p. 39.



tartalmak. Ezek az üzenetek soha nem a felszínen kínálják magukat, mindig csak az igaz, többszörösen 
megpróbált emberi iparkodónak mutatkoznak meg. Csak akkor ha emberként önMAGunkban 
észrevesszük, tiszteljük és szeretjük az Embert. Ennek felismerése és megismerése, önmagunkban 
való megelevenedése révén az ember felvegye a kapcsolatot a szellemi egyetemes tartalmakkal, majd 
a jelenlét erejével, edzett kreatív gondolkodásával megformálja, megteremtse a világjelent. Mindezen 
Emberi örökségünk, az Egyetemesség értékrendjével egységben önMAGunkért, és az általunk 
teremtett szellemi javakért. Ha meg akarjuk ismerni, tudatosan meg akarjuk élni elvezet az Emberhez, 
önMAGunkhoz, s lehetővé válik eredendő szellemi-lelki értékrendünk eredendő  kivirágoztatása, 
termőre fordítása az érzéki tehetséggel kiteljestve az informatív tudást.

Második tényként a középiskolás korosztálynál az önMAGuk emberi minőségéhez való 
viszonyulás kutatási eredményeiből történik részismertetés, mely arra irányult, hogy milyen 
mértékben vannak tudatában a bennük lévő tehetséggel és ennek a fejleszthetőségével. Az emberre 
vonatkoztatható szóasszociációval kezdtük. A megkérdezett 80 középiskolás 10% tömbmagyarság 
90% szórványmagyarság területéről érkezett. A diákok fogalomtárában 30% -ig szerepelt ilyen 
szóasszociációs csoport is az emberről: nagy huzat, túlélő, robotgép, pénzmániákus, panaszgörcs, 
kalandor, ill. 50% körül az asszociációs gyűjtőfogalom a barátság, szépség és jóság, segítőkészség 
megtestesítőjeként vélekedett az emberről, s egy tanuló az élőlények koronájának is tartotta az embert. 
A megkérdezettek közül 15% teljesen üresen hagyta, illetve írásban jelezte, hogy nem ismeri a tehetség 
fogalmát, 63% az ember kiemelkedő és fejleszthető készségeként határozta meg, 22% pedig a tehetség 
képességéről úgy vélekedett, hogy kivételes egyének rendelkezhetnek csak bármiféle tehetséggel. 
Arra a kérdésre, hogy tudatában vannak-e annak, hogy mindnyájan rendelkeznek érzéki tehetséggel, 
mellyel a mindennapok érzéki élet minőségét emelhetnék 47% nem tud róla, mert kizárólag a külső 
tényezők függvényének, azaz tőle független tényezőnek tudja be létének alakulását, 44%-nak tudomása 
van arról, hogy az ember belső, saját indíttatásból minőségi változásokat hozhat létre, 9% nem foglalt 
állást.

A folyamat önMAGunknál kezdhető el. A bennünk lévő eredendő harmónia összecseng 
az egyetemes harmóniával egymást erősítve, így a tanulási folyamat az egyén és az Egyetemesség, 
harmóniája alapján történik – belső önMAGunk feltárása által, az örök harmónia rendjében. Az 
eredendő értelme alapján: nem részeket mutat be, hanem a részekben is benne lévő teljességet. 
Analogikus összefüggései révén önMAGunk és Egyetemesség közötti értékrend egységet alkot. Jelen 
alkalommal egyetlen fő tényező kerülne hangsúlyosan a középpontba: az ember, azaz önMAGunk.

Az ember mit élőlényi minőség meghatározásai közül kiemelhető4:

4 Hamvas Béla: Antologia humana. Medio Kiadó, 1996. A teljes kötet e témakör lényegi feltárását tartalmazza 
számos világnagyságú gondolkodó szemszögéből.



Kulcsszópár: ember – Ember a tudatosság fokainak jelenléte.

Kapcsolatfelvétel önMAGunkkal: egyén és Egyetemesség kapcsolata.

ember – nem történt meg a kapcsolatfelvétel önMAGával s így az Egyetemesség teljességével, külső 
indíttatású ingerre érző, gondolkodó és cselekvő.

Ember – tudatában van testi-lelki-szellemi egységének, Egyetemes létének. Egyénkén és Egyetemesség 
között belső intuíció révén analogikus összhangban él a jelen pillanat egyidejűségével.

Az ember az élet és lét összefüggésrendszerében önMAGát kívánja megismerni, önMAGa és 
a világ, az emberi létMAG – MAGlét kapcsolatrendszerét kutatja és tárja fel: a kiváncsiságtól fűtötten 
kutat a benne rejlő eredendő őstudás után, amit kifinomult érzékszerveivel megsejt, a gondolatcsírának 
eszmélése révén fényt kíván adni, napvilágra hozni. Mutatják ezt Jochan Wolfgang von Goethe 
analogikus rajztanulmányai, Csontvári Kosztka Tivadar a világ legnagyobb Napút festőjének 
képvilága, Wolfgang Amadeus Mozart egyetemes harmóniát megszólaltató zenevilága, Petőfi Sándor 
Apostolának analogikus képrendszere, Tímár Mihály személyiségének belső metamorfózisa Jókai 
Mór regényében.    Az összefüggésrendszerek révén megvilágosodik számára, hogy az önMAGában 
hordozott őstudás és a természet egyetemességében lévő őstudás analogikus összefüggésben vannak 
egymással a teremtés folyamán: EGYénként egységben vagyok az EGYetemességgel.

Tíz év folyamatos kutató felmérés és közvetlen munkafolyamat igazolja, hogy az egyén és az 
Egyetemesség analogikus összefüggésrendszer feltárulkozása során az egyén személyiségfejlődése 
során tudatos létének több dimenziója válik nyitottá: a társadalmi közösségen túl az Egyetemes 
értékrendre rálát, megéli és élteti. Gondolkozását, szavait és cselekedeteit a szinkronlétélmény jellemzi. 
Célzott magasabb fokú tudatossággal viszonyul önMAGához és környezetéhez. A nevelési és oktatási 
módszer kiegészítése kívánkozik: az analogikus érzéki készségfejlesztés során a belső érzék, látás révén 
egy-én és egy-ség szinkronlétélményéhez társítható az informatív élő és valós tudás.



Összefoglalás

Kulcsmondat: önMAGunk egyéniségének kibontakoztatása az Egységgel való analogikus 
összefüggésrendszerben – a valós tudás jelenidejű/jelenpillanatú szinkronlétélményeként.

A belső érzékiség teljesebb körű felélesztését folyamatosan segíti az önMAGunk és az egyetemes 
értékrend szinkronlétélményének megfigyelése5, analogikus párhuzamok feltárása, érzéseink 
felismerése, tudatosítása. Az eddig kialakult hitrendszerek, tanult mintáink megnyílnak és az 
önMAGunk kibontása révén megengedik a személyiség belső átrendeződését. Az egyén nyitottá válik 
az Egység szinkronlétélményének élésére: a tudás és a mindenkiben jelen lévő alapértelmű tehetség 
így válik élővé és valóssá.

Mi az előnye az analogikus érzéki készségfejlesztés módszerének?

1. az egyén tudatára ébred természetszerűen önMAGában hordozott tehetségének és felelősséggel 
viszonyul önnön egyénisége révén az Egység iránt;

2. mindig a jelen pillanatának szinkronélményét éli és élteti az egyén és a létEgység 
összefüggésrendszerében – megfigyelései révén folyamatos önképzésben részesítve önMAGát;

3. az önMAGát természeti létEgységében kibontakoztató ember nemcsak egyéni sorsához 
fűződő életet éli, hanem a természeti lét teljességében él és élteti;

4. tudatosan éli s formálja jelenét s a folyton változó „értékrenden” túllátva a valós értékrendet 
éli és élteti. 

A tehetség minden diáknál/egyénnél alapértelmű – ami személyisége/önMAGunk kibontásával 
jár az egyetemes természet analogikus értékrendjében.

Kulcsszavak: önMAGunk kibontása – belső érzék, belső látás, belső átváltozás révén.

5   Johan Wolfgang von Goethe: Metamorfózis. 2004.



Szakirodalom

*Az írott anyag szerves és elmaradhatatlan részét képezi a prezentáció, mely ízelítőt ad a gyakorlati 
megvalósulásból és bemutatja az eredményeket.

Hamvas Béla: Anthologia humana. Medio Kiadó, 1996.

Hamvas Béla: Scientia sacra I-II-III. Medio Kiadó, 1996.

Johan Wolfgang von Goethe: Metamorfózis. 2004.
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TEHETSÉGES TANULÓK AZONOSÍTÁSI LEHETŐSÉGE 
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓBB OSZTÁLYAIBAN

Összefoglaló

 Cél: Hogyan azonosíthatjuk a tanulás terén tehetséges tanulókat az általános iskola alsóbb 
tagozatain? Ez a központi kérdése e prezentációnak. Megpróbálunk elméleti és gyakorlati válaszokat 
is adni. 
 Eredmények: az általános iskola alsóbb évfolyamaiban a tanulás terén tehetséges gyerekek 
száma alacsony. Módszerünk meg tudja mutatni a tanulók erős és gyenge oldalait a Renzulli-modell 
aspektusából. A „tehetségindex” segíthet a tehetségazonosítás adatainak rendezésében.

 Következtetés: javasoljuk e módszer alkalmazását a tehetséges gyerekek azonosítása során. 

 Kulcsszavak: tehetségazonosítás, tanulás, alsó tagozat

A POSSIBILTY OF IDENTIFICATION OF GIFTED 
LEARNERS

 IN THE LOWER CLASSES OF ELEMENTARY SCHOOL
Abstact

 Goals: How can we identify the gifted pupils in the area of learning in the lower classes of 
elementary school? This is the central question of this presentation. We try to give theoretical and 
practical answers, too. Results: The number of gifted children is low in the area of learning in the 
lower classes of the elementary school. Our methods can show the strong and weak points of students 
from aspect of Renzulli’s theory. The ’talent index’ can help to sort the data of a talent identification.
Conclusions: We recommend these methods in order to identify gifted children. 
 
 Keywords: talent identification, learning, lower classes of elementary school
   



Bevezetés

   A Magyarkanizsán több éve megrendezésre kerülő Tehetségnap című konferenciákon már 2007 óta 
napi rendre kerül az alsó tagozatos tehetségek azonosításának lehetősége, problémája és felelőssége 
(Varjú, 2010). A tehetséges tanulók azonosítása, tehetséggondozó programba történő beválogatása 
(lásd: Mező, 2008) az általános iskola alsóbb évfolyamain sem jelent kisebb kihívást, mint a magasabb 
évfolyamok esetében. Sőt: a vizsgált tanulók életkori jellemzői, a gyerekek genetikai és környezeti 
hatások által determinált rendkívül változékony érési és fejlődési potenciálja és üteme, valamint a 
(bizonyított!) kimagasló teljesítmények relatív kis gyakorisága miatt elsősorban úgynevezett prediktív 
jellegű tehetségdiagnosztikára van szükség ebben az életkorban. 

   A prediktív jellegű vizsgálat  – az időjárás előrejelzéshez hasonlóan  – előrejelző vizsgálat, s 
megbízhatósága nem 100%-os. Már meglévő, bizonyított teljesítmények tudatában utólag – például: 
egy életút távlatában, egy életmű ismeretében  –  viszonylag könnyű döntést hozni, s akár posztumusz 
elismeréseket, díjakat adományozni. A gyerekeknél azonban e teljesítmények még nem léteznek, s a 
tehetségidentifikáció célja az, hogy megtaláljuk azokat a gyerekeket, akik a vizsgálatok alapján egyrészt 
máris többre képesek (kor)társaiknál, másrészt átlag feletti teljesítményekre lehetnek képesek a további 
életükben (Mező, 2004). Mindez azzal is jár, hogy a prediktív tehetség identifikációs vizsgálatok 
általában nem egy adott tehetségterületen mutatott tényleges teljesítményekre fókuszálnak, hanem 
e teljesítmények hátterében álló személyen belüli (ritkábban: környezeti) faktorokra koncentrálnak.    

   Az alábbiakban a tehetség identifikációs vizsgálatok elemzésének egy viszonylag új, a Kocka Kör 
(www.kockakor.hu) tehetségdiagnosztikai protokollja (Mező, 2008) szerinti megoldását mutatjuk 
be egy példán keresztül. A példában nem a választott vizsgálati módszerek az újszerűek – azok 
helyettesíthetők bármilyen más diagnosztikai eszközzel – hanem az adatelemzési szemlélet, főként az 
úgynevezett tehetségindex (mint adatredukciós és eredményösszegző változó) alkalmazása.

   Jelen vizsgálatban nem egy konkrét kutatási eredmény bemutatása a célunk, hanem fontosabbnak 
tartjuk az említett adatértékelési metodológia körvonalazását. Azoknak az Olvasóknak írjuk tehát e 
tanulmányt, akik sokkal inkább kíváncsiak arra, hogyan is alkalmazhatják tehetség identifikációs 
gyakorlatukban ezt az eljárást, semmint arra, hogy mi lett egy-egy tehetség identifikációs vizsgálat 
eredményeként megfogalmazott beválogatási javaslatunk egyes tanulók esetében. A „hogyan”-ra 
fókuszálunk tehát a továbbiakra. 

   

   Anyag és módszerek

   Vizsgálatunkban 318 negyedik osztályos (155 fiú, 163 lány) tanuló intellektuális és kreatív 
képességeit, motivációs jellemzőit vizsgáltuk meg (2007-ben 84 fő, 2008-ban 97 fő, 2009-ben 78, 2010-
ben 59 fő). Az intellektuális területen tehetséges, a közoktatási kihívásokat sikerrel teljesíteni tudó 
tanulókat kerestük a Csányi Alapítvány a Gyermekekért (röviden: Csányi Alapítvány) nevű szervezet 



tehetséggondozó programjába. Mint fentebb említettük e 318 tanuló eredményeinek bemutatása, 
elemzése és matematikai statisztikai jellegű elemzése jelen tanulmánynak nem célja; célja azonban 
a tehetségidentifikációs/beválogatási döntést, valamint a fejlesztési feladatok kijelölését segítő 
adatredukciós eljárás bemutatása. Ezt a teljes minta egy almintáján, a 2010-es adatfelvétel alkalmával 
vizsgált 59 tanuló példáján is demonstrálhatjuk – ahogy ezt tesszük a továbbiakban. 

   Az új, „tehetségindex” nevű változó (Mező, 2008) alapján történő identifikáció szorosan kötődik a 
mindenkori tehetségkoncepcióhoz. Alkalmazott tehetségkoncepciónk a Renzulli (1979) modellje volt, 
amely képletszerűen így vázolható:

 Tehetség = átlagon felüli képesség * kreativitás * feladat iránti elköteleződés.

   E tehetségkomponensekről röviden:

   Képesség: a sokféle képesség közül a beválogatás során az értelmi (más néven: intellektuális) 
képességek felmérésére helyezzük a hangsúlyt. Ennek az az oka, hogy az:  „…Alapítvány elsősorban az 
intellektuális tehetséggondozásra fektet nagy hangsúlyt, természetesen nem kizárva azt, hogy tehetséges 
diákjai kiemelkedő művészeti vagy sport teljesítményeinek elérését is támogatja”  E a pszichológiai 
beválogató vizsgálatoknak irányt mutató idézett az Alapítvány http://www.csanyialapitvany.hu/html/
aprogramleirasa.html című honlapjáról való. Az értelmi képességek figyelembe vétele azért is igen 
fontos, mert megalapozzák az iskolai jellegű tanulási sikereket, lehetőségeket. A beválogatás során 
az értelmi képességek mérésekor a figyelem, az emlékezet és a gondolkodás vizsgálatára kerül sor. A 
teszteket, feladatokat dr. Balogh László (2004), a Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke állította 
össze, a vizsgálatokat dr. Mező Ferenc, a Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület elnöke 
veszi fel és értékeli. A Csányi Alapítvány beválogató vizsgálatainak eddigi, beváltnak tekinthető 
gyakorlata alapján az említett képességvizsgálatok %-ban kifejezett eredményeinek átlaga esetében a 
tehetségküszöböt (tehát azt az értéket, amelytől kezdve tehetségesnek tekinthetünk valakit e vizsgálat 
során a képességek szempontjából) min. 70%-ban rögzítettük. E tehetségküszöbnek való megfelelést az 
adatok könnyebb áttekintése érdekében egy „képesség” nevű változóba kódoljuk, amelynek lehetséges 
értékei: 

   1 = a tehetségküszöbnek megfelelő (min. 70%-os) teljesítmény a képességvizsgálatokban;

   0 = a tehetségküszöbnek nem megfelelő (70% alatti) teljesítmény a képességvizsgálatokban. 
Képességfejlesztéssel kapcsolatban lásd: Pšenáková és Mező (2010) művét, amely ingyenesen letölthető 
a Kocka Kör honlapjáról (www.kockakor.hu).



   Kreativitás: a tehetséges emberek kiemelkedő teljesítményeiket alkotóképességüknek 
(kreativitásuknak) köszönhetik (Mező és Mező, 2003). Az alkotóképesség teszi lehetővé, hogy a 
rendelkezésre álló ismeretek birtokában újabb és újabb problémákat ismerjünk fel és (miközben 
ezek megoldásán dolgozunk) újabb és újabb felfedezéseket tehessünk. A beválogatás során ezért a 
kreativitásra is figyelmet fordítunk. Lényeges ugyanakkor, hogy a kreativitás szerepe másodlagos 
az értelmi képességekhez képest e beválogató vizsgálatok értékelése alkalmával. Ennek az az oka, 
hogy a beválogatott diákoknak „rövid távon” az általános iskolai és középiskolai követelményekkel 
kell megbirkózniuk – az iskola és az iskolai feladatok világa pedig elsősorban a figyelem, emlékezet, 
gondolkodás terén „erős” gyerekekre épít, nem pedig a kreatív tanulókra. A kreativitás inkább 
hosszú távon, felnőtt korban, egy „életút” távlatában jut jelentős szerephez – de akkor nagyon fontos 
szerephez jut! A „szokatlan használat teszt” értékelésekor az originalitást (eredetiséget) a megszokottól 
eltérően 0,1 vagy 2 pontok adásával értékeljük, ahol a magasabb szám jelzi az eredetibb megoldást. 
Erre azért van szükség és lehetőség, mert: a) a teszt értékelő táblázatai már nem napra készek; az 
originalitás helyett inkább a fluenciára (ötletgazdagságra) alapozzuk a beválogatási döntést. Jelen 
beválogatás során a kreativitásvizsgálat fluencia (ötletgazdagság) nevű változójának esetében az átlag 
feletti teljesítményt jelentő min. 14,5 pontban rögzítjük a tehetségküszöböt. E tehetségküszöbnek való 
megfelelést az adatok könnyebb áttekintése érdekében egy „kreativitás” nevű változóba kódoljuk, 
amelynek lehetséges értékei: 

   1  =  a tehetségküszöbnek megfelelő (min. 14,5 pontos) teljesítmény az ötletgazdagság terén;

  0 = a tehetségküszöbnek nem megfelelő (14,5 pont alatti) teljesítmény az ötletgazdagság terén. 
Kreativitásfejlesztéssel kapcsolatban lásd: Mező és Mező, 2003.

   Motiváció: tág értelemben motivációnak nevezzük azt a folyamatot, ami felelős valamilyen viselkedés 
elkezdéséért, fenntartásáért, befejezéséért. 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 (nem válhat azzá, aki lehetne). A beválogatás során 
konkrétan az iskolai tanulással kapcsolatos motivációt vizsgáljuk, vagyis azt, hogy a gyerekek hogyan 
fordulnak a tanulás felé, hogy igaz-e rájuk, hogy nemcsak tudnak, hanem akarnak is tanulni. A 
tanulási attitűdre vonatkozó vizsgálat esetében három változóban (továbbtanulás, kutatási vágyban, 
kitartásban) elért magas pontszám utal a tanulás iránti elköteleződésre, belső motivációra. Jelen 
beválogatás során a tanulási attitűd vizsgálat e három változójának átlagát vesszük (ez 1 és 5 közötti 
szám lehet), s min. 4-es értékben rögzítjük a tehetségküszöböt. E tehetségküszöbnek való megfelelést 
az adatok könnyebb áttekintése érdekében egy „motiváció” nevű változóba kódoljuk, amelynek 
lehetséges értékei: 



    1  =  a tehetségküszöbnek megfelelő (min. 4-es értékű) teljesítmény a tanulás iránti elköteleződés 
terén;

     0 =  a tehetségküszöbnek nem megfelelő (4-es alatti) teljesítmény a tanulás iránti elköteleződés 
terén (vö.: Balogh, 2004).

   Tehetségindex: az előzőekben vázolt „képesség”, „kreativitás” és „motiváció” nevű változók alapján 
rendelünk minden tanulóhoz egyetlen (háromjegyű) számot, amely egyszerűen szemlélteti, hogy 
a tanuló az alkalmazott tehetségkoncepció, mely komponenseinek felel meg, s melyeknek nem 
– ezt a számot nevezzük tehetségindexnek. A tehetségindex tehát egy adott személy esetében a 
tehetségazonosítás végeredményét egyetlen számsorban tükröző kód. Helyi értékei bináris (0 és 1 
értékeket használó) formában azt mutatják, hogy a személy az alkalmazott tehetségkoncepció (helyi 
értékben kódolt, írásban rögzített) komponensei kapcsán meghatározott tehetségküszöb értékeknek, 
az adott vizsgálat során megfelelt-e vagy sem.

   Esetünkben a tehetségindex képzése a következő formula alapján történt: 

Tehetségindex = (100 * Képesség) + (10 * Kreativitás) + Motiváció

   E formula alapján létrejövő háromjegyű számok esetében: 

•	 Ha a százas helyi értéken 1-es szerepel, akkor a tanuló megfelelt a képességre vonatkozó 
tehetségküszöbnek (= min. 70% vagy nagyobb teljesítmény a megismerő képességek 
összpontszámában), 0 érték esetén ez nem így történt.

•	 Ha a tízes helyi értéken  1-es szerepel, akkor a tanuló megfelelt a kreativitásra vonatkozó 
tehetségküszöbnek (= min. 14,5 pont a fluencia, vagyis ötletgazdagság értéke), 0 érték esetén 
ez nem így történt.

•	 Ha az egyes helyi értéken 1-es szerepel, akkor a tanuló megfelelt a tanulás iránti belső 
motivációra vonatkozó tehetségküszöbnek (= a tanulási attitűd kérdőív továbbtanulás, kutatás, 
kitartás skáláinak átlaga min. 4), 0 érték esetén ez nem így történt.

   Eredmények

   A teljes minta vonatkozásában: az elvégzett Kruskal-Wallis próbák tanúsága szerint (legalább p=0,05 
szintű) szignifikáns különbség mutatkozik: a) a nemek között a kognitív és a motivációs tényezők 
esetében (a fiúk értek el némileg jobb teljesítményt); b) a felvétel éve szerint rendezett csoportok 



között a kognitív és kreatív tényezők esetében (főként a 2007-es évben vizsgált tanulók kiugróan jó 
kognitív, illetve a 2007-ben és 2010-ben vizsgált tanulók kiváló kreatív teljesítménye miatt). Jelen 
tanulmányban azonban nem ezekre az eredményekre szeretnénk irányítani a figyelmet, hanem – 
mint arról korábban már szó volt – a tehetségindex nevű változó létrehozásában rejlő, a beválogatási 
döntést elősegítő adatredukciós lehetőségre szeretnénk rámutatni.

   A vizsgálati eredményeket a tanulói és csoportszintű jellemzések, beválogatásra vonatkozó javaslatok 
előkészítése előtt táblázatba rendezzük – lásd: 1. táblázat.

   1. táblázat: a 2010-ben vizsgált 59 tanuló eredményeit összefoglaló példatáblázat.

   Kiket javasoljunk beválogatásra az 1. táblázat alapján? Az 1. táblázatot áttekintve látható, hogy 
rendkívül sokféle számadat együttes kezelését igényli a beválogatási döntés meghozatala. A feladat 
egyszerűsítésére vezetjük be a fent említett tehetségindex alkalmazását. A tehetségindex a vizsgálati 
eredményeket bit-jellegű információegységekké alakítja. A kettes számrendszerbe kódolt, a 
tehetségkomponensek küszöbértékeinek „megfelelt” és „nem felelt meg” eredményeket szemléletesen 
1 és 0 számjeggyel szimbolizáló számsorozatokkal a beválogatási döntés egyszerűsíthető. A 
tehetségindex alapján a 2. táblázat mutatja be, hogy a tanulók miként feleltek meg az alkalmazott 
tehetségkoncepciónk (a Renzulli-modell) komponenseinek, s az azokhoz rendelt tehetségküszöb 
értékeknek.



   2. táblázat: a 2010-ben vizsgált 59 tanuló gyakorisági eloszlása a tehetségindex  8 lehetséges 
értéke alapján, valamint az egyes értékekhez tartozó általános jellegű beválogatási javaslat.
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Javaslat

0 0 0 24 Beválogatásukat nem javasoljuk.
0 0 1 17 Beválogatásukat nem javasoljuk. 
0 1 0 2 Beválogatásukat javasoljuk.
0 1 1 5 Beválogatásukat javasoljuk.

1 0 0
0 Beválogatását feltétlenül javasoljuk! Kreativitás, s motiváció terén kell 

„erősíteni” a tanulókat, hogy megfeleljenek az alkalmazott tehetségkoncep-
ciónak.

1 0 1 8 Beválogatását feltétlenül javasoljuk! Kreativitás terén kell „erősíteni” a 
tanulókat, hogy megfeleljenek az alkalmazott tehetségkoncepciónak.

1 1 0 1 Beválogatását feltétlenül javasoljuk! A motiváció terén kell „erősíteni” a ta-
nulókat, hogy megfeleljenek az alkalmazott tehetségkoncepciónak.

1 1 1 2 Beválogatását feltétlenül javasoljuk! A továbbiakban „gyenge” oldalaik 
feltárása, fejlesztése a cél.

   A teljes minta vonatkozásában a 3. táblázat mutatja be a tehetségindex lehetséges értékeinek előfordulási 
gyakoriságát. A khi-négyzet próba szerint a várható és a megfigyelt gyakoriság közötti különbség 
szignifikáns (p=0,000).  A 111-es  tehetségindex-szel  jellemezhető  tanulók  előfordulási gyakorisága 
(kb. 2%) a legalacsonyabb – a tehetség: nem tömegjelenség. Ugyanakkor: a tehetséggondozás az lehet  
– amennyiben a program célja: a tehetségkoncepciónak megfelelő irányba ható fejlesztés olyanok 
számára, akik a beválogatáskor még nem feleltek meg az alkalmazott tehetségküszöb értékeknek.



   3. táblázat: A tehetségindex lehetséges értékeinek előfordulási gyakorisága a teljes mintában 
(N=318 fő). 

Tehetségin-
dex lehetsé-
ges értéke

Megfigyelt 
gyakoriság

Egyenlő 
eloszlást 

feltételező 
várható 

gyakoriság

Különbség

Fő % fő % fő %
000 107 33,64 39,75 12,5 67,25 20,83
001 118 37,11 39,75 12,5 78,25 24,61
010 11 3,46 39,75 12,5 -28,75 -9,04
011 11 3,46 39,75 12,5 -28,75 -9,04
100 23 7,23 39,75 12,5 -16,75 -5,27
101 34 10,69 39,75 12,5 -5,75 -1,81
110 8 2,52 39,75 12,5 -31,75 -9,98
111 6 1,89 39,75 12,5 -33,75 -10,61

Összesen: 318 100 318 100

   Következtetés

   Az általános iskola alsóbb évfolyamaiban (is) alacsony a Renzulli-modellnek megfelelő tehetségek 
száma az intellektuális tehetségterületen. Módszerünk meg tudja mutatni a tanulók erős és gyenge 
oldalait az alkalmazott tehetségkoncepció aspektusából. A „tehetségindex” segíthet a tehetségazonosítás 
adatainak rendezésében. Javasoljuk e módszer alkalmazását a tehetséges gyerekek azonosítása során.
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SVOJSTVA UČITELJA ZA VASPITANJE I OBRAZOVANJE 
UČENIKA SA IZNADPROSEČNIM SPOSOBNOSTIMA U 

INKLUZIVNOJ NASTAVI
Rezime

 

 U radu autori raspravljaju o poželjnim svojstvima učitelja za vaspitanje i obrazovanje učenika 
sa iznadprosečnim sposobnostima u inkluzivnoj nastavi. Inkluzivna nastava je novi didaktički model 
organizovanog učenja i poučavanja koji obuhvata, prihvata i intenzivno uključuje decu i mlade sa 
preprekama u učenju i učešću, odnosno učenike sa posebnim obrazovnim potrebama (tj. sa razvojnim 
teškoćama i darovite, povratnike, doseljenike, pripadnike nacionalnih manjina, segregiranih grupa, 
one koji govore različitim jezicima) i sve ostale učenike u odeljenju (grupi, tandemu, školi) prema 
njihovim individualnim potencijalima, interesovanjima i očekivanim ishodima do ličnih maksimuma. 
Uočljivo je da su u inkluzivnoj nastavi uključeni i učenici koji imaju probleme u učenju i učešću, 
pa im je potrebna posebna pomoć i podrška. No bez obzira na to, neki od ovih učenika poseduje 
iznadprosečne sposobnosti koje je potrebno podsticati i razvijati. Da bi se to postiglo, potrebno je da 
učitelji pored opštih, poseduju i posebna svojstva za vaspitanje i obrazovanje u inkluzivnoj nastavi. 
U cilju identifikacije poželjnih svojstava učitelja za vaspitanje i obrazovanje iznadprosečne dece u 
inkluzivnoj nastavi, sprovedeno je istraživanje prikazano u ovom radu. Podaci prikupljeni Skalerom – 
SMU- PSVOIUIN na uzorku od 168 učitelja, obrađeni su faktorskom analizom sa Varimax rotacijom, 
kojom je izdvojen po jedan faktor opštih i poželjnih svojstava učitelja. Rezultati istraživanja prikazani 
su u formi zaključka. A date su i pedagoške implikacije. 

Ključne reči: iznadprosečni učenici, daroviti učenici, nadareni učenici, talentovani učenici, 
poželjna svojstva učitelja inkluzivne nastave



CHARACTERISTICS OF TEACHERS FOR EDUCATING 
STUDENTS WITH ABOVE-AVERAGE ABILITIES IN 

INCLUSIVE EDUCATION
Summary

The authors discuss the desirable characteristics of teachers for the education of students 
with above-average abilities in inclusive education. Inclusive education is a new model of organized 
didactic teaching and learning which includes, acceptance and intensely involving children and 
youth with barriers to learning and participation, and students with special educational needs (i.e. 
disabled and gifted, returnees, migrants, national minorities, segregated groups, those who speak 
different languages) and all other students in the class (group, tandem, school), according to their 
individual potentials, interests and desired outcomes to personal maximum. It is noticeable that 
inclusive education involves students with problems in learning and participation, so they need 
special help and support. Nonetheless, some of these students possess above average skills that 
need to be encouraged and developed. To achieve this, it is necessary that teachers in addition to 
general have special characteristics for teaching in inclusive education. In order to identify desirable 
characteristics of teachers for education of above-average children in inclusive teaching, a research 
is presented in this paper. Data collected by scalar - SMU-PSVOIUIN on a sample of 168 teachers 
were analyzed by factor analysis with Varimax rotation, which is separated by a factor of general and 
desirable characteristics of teachers. The research results are presented in the form of a conclusion, 
and pedagogical implications are given.

Keywords: above-average students, gifted students, talented students, teacher’s affordances 
of inclusive teaching



UVODNO OBJAŠNJENJE

 Reforma školstva je društveni i pedagoški proces. Ona sa jedne strane temeljno menja politiku 
i poziciju obrazovanja, položaj učenika i nastavnika u obrazovanju i organizaciju sistema obrazovanja 
i njegovih sadržaja. Sa druge, reforma obrazovanja zahteva novu organizaciju škole, primenu 
savremenih i proverenih metoda, primenu nove nastavne tehnologije i uvođenje fakultativnih 
predmeta, ali i davanje većeg značaja učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama. Uočljivo je 
da škola svoje aktivnosti i pažnju usmerava na nedostatke i slabosti u radu. Posebno kada se radi o 
učenicima sa problemima u učenju i učešću. U prošlosti je zato i dolazilo do podvajanja i paralisanja 
inkluzivnog obrazovanja. Novi sistem školstva uvažava posebne obrazovne potrebe učenika. Društvo 
postavlja školi zadatak sprovođenja inkluzivnog obrazovanja, kako bi se obezbedila sistematska 
znanja usvojena aktivnim učenjem svakog učenika u odnosu na njegove sposobnosti.

 U teoriji vaspitanja, cilj se određuje kao formiranje svestrano razvijene ličnosti. Odnosno 
razvijanje ličnosti sa zavidnim fizičkim, intelektualnim, moralnim, tehničkim i estetskim kvalitetima. 
Stepen ostvarenja svestranosti kao cilja vaspitanja, u velikoj meri zavisi od individualnih osobina 
čoveka kao prirodnog bića i njegove radno-stvaralačke aktivnosti. Svestrano razvijenom ličnošću 
smatra se i pojedinac koji je podjednako razvijen u svim osobinama, odnosno područjima. Međutim, 
razvijena je ona ličnost koja je imala mogućnosti da razvije svoje potencijale (dispozicije) te je 
postigla ono što je mogla postići. Razvijena ličnost je dalje osoba kod koje su maksimalno razvijene 
karakteristike za koje postoje najbolje dispozicije. 

U inkluzivnoj nastavi uključeni su svi učenici bez obzira na psihofizičku razvijenost, etičku, 
rasnu, religijsku, polnu, lingvističku ili bilo koju drugu pripadnost. Osnovni pokazatelji inkluzivne 
nastave su: nastava se planira tako da svi učenici mogu da uče, časovi podstiču učešće svih učenika, 
časovi razvijaju razumevanje različitosti, učenici su aktivno uključeni u svoje učenje, učenici uče 
kroz zajednički rad, ocenjivanje doprinosi uspehu svih učenika, disciplina se zasniva na uzajamnom 
poštovanju, nastavnici planiraju, održavaju nastavu i procenjuju kroz saradnju, domaći zadaci 
doprinose razvijanju svih učenika i svi učenici učestvuju u vannastavnim aktivnostima. Vaspitno-
obrazovni ideal u inkluzivnoj školi i/ili krajnji cilj vaspitanja je višestruko, odnosno svestrano 
razvijanje ličnosti, saglasno mogućnostima pojedinca, zbog čega je proces svestranog razvijanja 
ličnosti individualizovan.  



TEORIJSKI PRISTUP PROBLEMU ISTRAŽIVANJA

Pod pojmom deca sa posebnim obrazovnim potrebama, uglavnom su se podrazumevala 
deca sa problemima u učenju i učešću. Ovakvo shvatanje uglavnom je prisutno u raspravama i 
definicijama specijalnih pedagoga i defektologa (Вайзман, 1996; Mustać i Vicić, 1996; Карпунина 
и Рябова, 2005; Kovačević i Arsić, 2006 i 2010). Prisutno je i u shvatanju nekih pedagoga (Popadić, 
2006; 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 osnovnim 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 iznadprosečna deca. 

 Postoje terminološe razlike u shvatanju i razumevanju pojma i termina učenik sa 
iznadprosečnim sposobnostima ili jednostavnije, iznadprosečni 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, str. 15). Sva tri termina 
odnose se na iznadprosečne učenike, koji po svom ponašanju pokazuju znake 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, str. 
496). Obeležja iznadprosečnih učenika su: a) razvijaju se pre vremena i napreduju 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 iznadprosečnim učenicima. Ima ih i među učenicima sa 
problemima u učenju i učešću pa i među onima sa teškim oblicima telesnih i drugih oblika invaliditeta. 
Njihov talenat uglavnom ostaje neostvaren, jer im nije omogućeno da razviju sve svoje sposobnosti, 
potencijale i vrednosti. To zato što se njihovo vaspitanje i obrazovanje uglavnom sprovodilo (i sprovodi) 
u specijalnim školama ili posebnim odeljenjima u redovnoj školi i prema posebnim nastavnim 
planovima i programima. Iz tog razloga nisu mogli da ostvare i razviju svoj talenat. 

U inkluzivnoj nastavi, učitelji imaju izmenjene uloge i pozicije. Imaju i funkcije koje se 
razlikuju od onih u tradicionalnoj nastavi (Ilić, 2009). Naglašeno je i posebno ponašanje, odnosno stil 
rada. Pored toga, mlađi školski uzrast je značajan period za otkrivanje talenta učenika. Ili kako navodi 
Nenad Suzić (2000), period ranog starta. U tome pored roditelja, presudnu ulogu imaju učitelji. Da bi 
učitelji u inkluzivnoj nastavi radili sa iznadprosečnim učenicima, potrebno je da imaju svojstva koja 
se smatraju poželjnim. 



METODOLOŠKI KONCEPT ISTRAŽIVANJA

1. Problem istraživanja. U poslednjih 20 godina, sprovedena su brojna istraživanja čiji je 
predmet bila inkluzija u obrazovanju. Jedan broj istraživanja bavio se učiteljima  i njihovim odnosom 
prema inkluziji (Adams and Brown, 2006; Wallace et. al., 2009; Gaad, 2010). Ona su pak pokazala, 
da inkluzija, inkluzivno obrazovanje i inkluzivna nastava, nemaju potrebnu podršku škola, roditelja 
i društvene sredine, kao ni učitelja koji su nosioci i neposredni realizatori vaspitanja i obrazovanja 
u osnovnoj školi. Neka od njih (Bećirović, 2003; Milenović, 2009 i 20010) pokazala su da učitelji 
smatraju da su profesionalno i stručno osposobljeni, da imaju pedagoško-psihološke, didaktičko-
metodičke i druge kompetencije za rad sa učenicima uobičajenog razvoja u tradicionalnoj nastavi, a ne 
i sa učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama u inkluzivnoj nastavi. Opravdano se prema tome 
zaključuje, da su učitelji koji misle da mogu raditi sa učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama 
(pa i iznadprosečnim učenicima) u inkluzivnoj nastavi prava retkost. 

Kao što se vidi, učitelji svojom profesionalnošću pravdaju otpor promenama i uvođenju 
inkluzivne nastave u redovna odeljenja i škole. Umesto toga, oni treba da shvate i prihvate, da se 
zahtevi reforme školstva mogu promeniti i po nekoliko puta u toku njihove profesionalne karijere. 
Istovremeno, da bi uspešno radili u inkluzivnoj nastavi, potrebno je da ispune nove zahteve njihove 
profesionalizacije (Freiberg and Driscoll, 2005). To podrazumeva stručnost učitelja, poznavanje 
pedagoških veština, poznavanje savremene obrazovne tehnologije, da imaju organizacione 
kompetencije i da budu fleksibilni i otvoreni. Da imaju didaktičko-metodičke kompetencije za rad 
sa decom sa posebnim obrazovnim potrebama (uključujući i iznadprosečne učenike) u inkluzivnom 
odeljenju i školi. Ali i opšta i posebna svojstva za rad sa iznadprosečnim učenicima u inkluzivnoj 
nastavi.

Šta o svemu tome misle učitelji; koja znanja i komptencije je potrebno da poseduju za vaspitanje 
i obrazovanje u inkluzivnoj nastavi; koja opšta i posebna svojstva za rad sa iznadprosečnim učenicima 
je potrebno da poseduju; a koja od njih su poželjna. Na ova i druga pitanja, tražiće se odgovori u ovom 
istraživanju. Odgovori su zatraženi od samih učitelja, koji imaju najodgovornije mesto u svim fazama 
nastavnog procesa, kako u preparativnoj i operativnoj, tako i u verifikativnoj i aplikativnoj fazi. 

2. Predmet istraživanja. U širem smislu, predmet istraživanja je proučavanje poželjnih 
svojstava učitelja osnovne škole za vaspitanje i obrazovanje u inkluzivnoj nastavi. A u užem, predmet 
je istraživanje poželjnih svojstava učitelja za vaspitanje i obrazovanje iznadprosečnih učenika u 
inkluzivnoj nastavi. 

3. Cilj istraživanja. Prema predmetu, cilj istraživanja je identifikacija stavova i mišljenja 
učitelja o njihovim opštim i posebnim svojstvima za vaspitanje i obrazovanje iznadprosečne dece u 
inkluzivnoj nastavi. 



4. Zadaci istraživanja. Polazeći o predmeta i cilja rada, zadatak istraživanja je da se utvrde 
opšta i posebna svojstva učitelja za vaspitanje i obrazovanje iznadprosečne dece u inkluzivnoj nastavi.

5. Hipoteze istraživanja. Opšta hipoteza glasi: učitelji u inkluzivnoj nastavi, pored profesionalno-
stručnog znanja, pedagoško-psiholoških, didaktičko-metodičkih i drugih kompetencija, poseduje i 
poželjna svojstva za vaspitanje i obrazovanje iznadprosečnih učenika. A posebna: učitelji poseduju 
brojna opšta i poželjna svojstva  za vaspitanje i obrazovanje iznadprosečnih učenika u inkluzivnoj 
nastavi.

6. Varijable istraživanja. Nezavisnom varijablom predstavljeni su svi učitelji koji su obuhvaćeni 
istraživanjem. Zavisnu varijablu predstavljaju stavovi i mišljenja učitelja o njihovim poželjnim 
svojstvima za vaspitanje i obrazovanje iznadprosečnih učenika u inkluzivnoj nastavi. Ispitivani su na 
Skaleru – SMU-PSVOIUIN.

7. Metode, tehnike i instrumenti istraživanja. Primenjen je komparativni postupak. Korišćena 
je deskriptivna metoda. Istraživačka tehnika je skaliranje. A instument istraživanja Skaler – SMU-
PSVOIUIN konstruisan je za ovo istraživanje. Sastoji se od dve sub skale. Na prvoj subskali koja ima 
8 tvrdnji, ispitivana su opšta svojstva učitelja. A na drugoj subskali koja ima 7 tvrdnji, ispitivana su 
posebna svojstva učitelja za vaspitanje i obrazovanje iznadprosečnih učenika u inkluzivnoj nastavi. 
Skala je Likertovog tipa i petostepena je. S obzirom na stepen slaganja, kod svake tvrdnje, lica iz 
uzorka su se opredeljivala za jednu od ponuđenih mogućnosti: a) slažem se, b) uglavnom se slažem, 
c) nisam sigurna-a, d) uglavnom se ne slažem i e) ne slažem se. Merne karakteristike instrumenta, 
adekvatnost uzorka i opravdanost faktorske analize, vršeno je pri samom istraživanju.

8. Populacija i uzorak. Populaciju čine svi učitelji osnovnih škola Grada Niša u vremenskom 
periodu od septembra do novembra 2010. godine kada je istraživanje sprovedeno. U uzorku su 168 
učitelja koji su obuhvaćeni istraživanjem. 

9. Organizacija i tok istraživanja. Istraživanje je sprovedeno na uzorku učitelja osnovnih škola 
Grada Niša u vremenskom periodu od septembra do novembra 2010.  godine.

10. Obrada podataka. Podaci prikupljeni Skalerom - SMU-PSVOIUIN, obrađeni su faktorskom 
analizom Varimax rotacijom sa pet iteracija. Rezultati istraživanja prikazani su faktorskom matricom.

REZULTATI ISTRAŽIVANJA -  DISKUSIJA I ANALIZA

U ovom teorijsko-empirijskom istraživanju, 15 promenljivih o poželjnim svojstvima učitelja 
za vaspitanje i obrazovanje iznadprosečnih učenika u inkluzivnoj nastavi (Skaler - SMU-PSVOIUIN)  
bile su podvrgnute analizi glavnih komponenti (SMU-PSVOIUIN) u statističkom programu SPSS 



13.0. Pre sprovođenja SMU-PSVOIUIN, bila je ocenjena prikladnost podataka za faktorsku analizu. 
Pregledom korelacione matrice (koja zbog svog obima nije prikazana u radu), otkriveno je 148 
koeficijenata vrednosti 0,3 ili više. Vrednost Kajzer-Mejer-Oklinovog (KMO) pokazatelja bio je 0,759, 
što premašuje preporučenu vrednost 0,6 (Kaiser, 1970) i Bartletov test sferičnosti (Bartlett, 1954) koji je 
dostigao statističku značajnost na nivou p<0,001 (p-0,000). To  ukazuje na faktorabilnost korelacione 
matrice, odnosno na adekvatnost uzorka  i da je faktorska analiza bila opravdana. 

Tabela 1 – Faktorska matrica i Krinbahove alfa vrednosti skalera 

I II α

Opšta svojstva učitelja 0,753

Učitelj je odličan stručnjak u svojoj profesiji 0,762

Učitelj je čovek širokih interesovanja i bogatih znanja 0,758

Učitelj je kreativni entuzijasta 0,741

Učitelj teži da inspiriše učenike za više nivoe postignuća 0,740

Učitelj je zainteresovan za svoje učenike 0,734

Učitelj je čovek bez predubeđenja i predrasuda 0,725

Učitelj stalno izaziva poverenje kod učenika 0,718

Učitelj može da nauči učenika da ozbiljno rade 0,709

Posebna svojstva učitelja 0,746

Učitelj ima pozitivan stav prema iznadprosečnim učenicima 0,747

Učitelj stalno pruža podršku radoznalima 0,739

Učitelj dozvoljava razmenu ideja 0,738

Učitelj pozitivno vrednuje, pohvaljuje i ističe stvaralački rad 0,721

Učitelj je fleksibilan i inventivan sa  darovitim učenicima 0,710

Učitelj podstiče na šire, produbljenije i kritičko stvaralaštvo 0,706

Učitelj ohrabruje i podstiče istraživački rad učenika 0,703

(Legenda: I – subskala o opštim svojstvima učitelja; II – subskala o posebnim svojstvima 
učitelja i α - Kronbah alafa koeficijent (KMO pokazatelj)

U tabeli 1 prikazani su podaci dobijeni faktorskom analizom skalera Varimaks rotacijom. 
Nakon pet iteracija izdvojen je po jedan faktor za svaku subskalu o poželjnim svojstvima učitelja za 
vaspitanje i obrazovanje iznadprosečne dece u inkluzivnoj nastavi. Izdvojeni faktor opštih svojstava 
učitelja je „Učitelj je odličan stručnjak u svojoj profesiji“, a izdvojeni faktor posebnih svojstava učitelja 
je „Učitelj ima pozitivan stav prema iznadprosečnim učenicima“. Vrednost Kronbah alfa koeficijenta 



subskale o opštim svojstvima je 0,753, a subskale o posebnim svojstvima za vaspitanje i obrazovanje 
iznadprosečne dece u inkluzivnoj nastavi je 0,746. Ovakav rezultat potvrđuje pouzdanost skalera u 
okviru metode deljenja na dva dela. 

Rezultati ovog istraživanja potvrdili su rezultate brojnih istraživanja. Posebno onih koja su 
se upravo bavila istraživanjem poželjnih svojstava učitelja za rad u inkluzivnoj nastavi (Lasley and 
Matczynski, 1997; Loreman et. al., 2005; Bach, 2005; Evans, 2007). U saglasju su i sa klasifikacijom 
poželjnih svojstava nastavnika koju je dao Mile Ilić (2009, str. 82-83). Delimično su potvrdili 
rezultate istraživanja sprovedenih u SAD (Mitchell, 2005; Nind and Sheehy, 2004). Razlog je taj što 
u ovim istraživanjima nisu utvrđivana opšta i posebna svojstva učitelja za vaspitanje i obrazovanje 
iznadprosečne dece u inkluzivnoj nastavi, već se raspravljalo o njihovim posebnim sklonostima i 
kompetencijama za rad u inkluzivnoj nastavi.

ZAKLJUČAK I PEDAGOŠKE IMPLIKACIJE

 Najznačajniji rezultati ovog teorijsko-empirijskog istraživanja, čiji su predmet istraživanja 
poželjna svojstva učitelja za vaspitanje i obrazovanje izdanprosečnih učenika u inkluzivnoj nastavi, 
mogu se izneti u formi zaključka. 

1) 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 su se u prošlosti 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, pa i među onima sa teškim oblicima telesnih i drugih 
oblika invaliditeta postoje talenti. Njihov talenat uglavnom ostaje neostvaren, jer im nije omogućeno 
da razviju sve svoje sposobnosti, potencijale i vrednosti.

2) Pojam iznadprosečni učenik je sinonim za termine darovit, nadaren (obdaren) i taletovani 
učenik. Po svom ponašanju veoma rano pokazuju znakove koji ukazuju na prisutnost velikih 
intelektualnih sposobnosti (lakoća učenja, pamćenje, uočavanje uzroka i povezanosti pojava) ili 
specifičnih sposobnosti (muzičkih, likovnih, psihomotronih ili socijalnih).

3) Obeležja iznadprosečnih učenika su: a) razvijaju se pre vremena i napreduju 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. 



4) Opšta svojstva ličnosti učitelja značajna za njegov rad sa iznadprosečnim učenicima 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. 

5) Posebna svojstva ličnosti učitelja relevantna za vaspitanje i obrazovanje iznadprosečnih 
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 iznadprosečnim učenicima, f) 
podsticanje na šire i produbljenije uključivanje u nastavu i g) ohrabrivanje i stimulisanje istraživačkog 
rada učenika.  

Kako bi učitelji uspešno odgovorili zahtevima vaspitanja i obrazovanja iznadprosečnih 
učenika u inkluzivnoj nastavi, neophodno je njihovo kontinuirano profesionalno usavršavanje. 
Osim toga, pored opštih intelektualnih, stvaralačkih i organizacionih sposobnosti, delotovoran 
učitelj u inkluzivnoj nastavi ističe se odgovornošću, responsibilnom demokratičnošću, pravičnošću, 
taktičnošću, marljivošću, etičko-humanističkom angažovanošću, multietničkom, interkulturalnom 
i multikulturalnom vrednosnom orijentacijom, estetsko-kulturnim senzibilitetom, snažnim egom, 
realnom slikom, altruizmom i fleksibilnošću. Zbog ograničenosti obima rada, nije bilo prostora za 
sveobuhvatniju analizu i proučavanje. No bez obzira na to, rezultati ovog istraživanja mogu poslužiti 
kao dobra osnova budućim istraživačima u njihovim proučavanjima. Njima se preporučuje da ponovo 
zakorače u ovaj još uvek nedovoljno istraženi problem. Da za to postoje opravdani razlozi pokazuju 
i rezultati ovog teorijsko-empirijskog istraživanja čiji su predmet iznadprosečni učenici i svojstva 
učitelja za vaspitanje i obrazovanje iznadprosečnih učenika u inkluzivnoj nastavi.
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ODNOS NASTAVNIKA PREMA DAROVITIM 
UČENICIMA

Rezime
 

 U ovom radu se raspravlja o stavovima nastavnika prema darovitim učenicima u mlađim 
razredima osnovne škole. Otkrivanje darovitih učenika je vrlo složen proces i povezan sa mnogim 
faktorima u razvoju ličnosti učenika i procesima koji su u vezi sa organizacijom vaspitno-obrazovnog 
rada. Mnoge karakteristike darovitih učenika su slične, ali ipak nisu iste, pa je najteže uočiti specifične 
karakteristike. Zato je potrebno darovite posmatrati i pratiti kroz duži vremenski period i u različitim 
organizacionim oblicima vaspitno-obrazovnog rada. U poslednjih deset godina, obrazovanje darovitih 
sve više postaje integralni deo obrazovanja budućih nastavnika. U cilju identifikacije poželjnih stavova 
učitelja, za vaspitanje i obrazovanje darovitih učenika sprovedeno je istraživanje koje je prikazano u 
ovom radu. Uzorak čine 114 nastavnika –učitelja, a podaci prikupljeni skalerom SNOŠDD. Rezultati 
su prikazani u zaključku.

 Ključne reči: daroviti učenici, identifikacija darovitih, pozitivni stavovi učitelja

TEACHERS ATTITUDES TOWARDS GIFTED CHILDREN
Summary

  This paper discusses the attitudes of teachers toward gifted students in lower grades of 
elementary school. Detection of gifted students is a very complex process and is associated with many 
factors in the development of students’ personalities and processes that are related to the organization 
of educational work. Many characteristics of gifted students are similar, but not the same, so it is 
difficult to see specific features. Therefore it is necessary to observe and monitor the gifted over 
long periods of time and in different organizational forms of educational work. In the last ten years, 
gifted education is increasingly becoming an integral part of education for future teachers. In order 
to identify desirable attitudes of teachers, the education of gifted students conducted the research 
presented in this paper. The sample consisted of 114 lower and upper grade teachers, and data was 
collected by SNOŠDD scaler. The results are presented in the conclusion. 

Keywords: gifted students, gifted identification, positive attitudes of teachers



UVOD

Početkom 21. veka, postalo jasno da je svim učenicima potrebna podrška koja je prilagođena 
njihovim sposobnostima, bez obzira na kom su nivou te sposobnosti. To zato da bi se njihov potencijal 
u potpunosti razvio. 

Dakle, krajem 20. veka, sve su veći zahtevi za podrškom koju škola treba da pruži razvoju 
društva adekvatnom pripremom svakog pojedinca, a najviše onih s najvećim intelektualnim i 
kreativnim potencijalima, od kojih se očekuje da budu vođe i nosioci prosperiteta. U ove svrhe vrše se 
izmene regularnog kurikuluma i uvode posebni oblici rada sa darovitim učenicima. Poseban tretman 
darovitih učenika u školi uključuje segregaciju, akceleraciju i obogaćivanje. Sveukupno školsko 
iskustvo i rezultati brojnih istraživanja idu u prilog preovlađujućem uverenju da daroviti učenici treba 
da ostanu u mešovitim odeljenjima (ili bar većina njih), ali se zahteva da im se obezbede dodatni 
sadržaji i aktivnosti u školi i van nje, da bi mogli u što većoj meri da razviju svoje potencijale i da, u što 
većem broju, postanu kreativni stvaraoci u zrelom dobu. Organizacija sistema vaspitno-obrazovnog 
rada u osnovnoj školi postavljena je tako da se najveća pažnja poklanja tzv. „prosečnom učeniku“, pa 
se iz tih razloga sve podređuje njemu: oblici, metode, sredstva rada, udžbenici, programski sadržaj, 
pa i sami nastavnici. Zato u klasičnoj nastavi u okviru razredno-predmetno-časovnog sistema rada 
nema mnogo mesta za darovite učenike i za njihov optimalni razvoj. Zbog tih i sličnih razloga, oni 
se, po pravilu utapaju u prosečne i često ostaju neprimećeni. Daroviti će svoje ambicije zadovoljiti 
uglavnom izvan škole, jer ona još uvek ne osposobljava učenike za kreativnost i stvaralaštvo. Poznato 
je da su zbog velikog doprinosa sve društvene zajednice zainteresovane za darovite pojedince. Oni 
su višestruko neophodni za društvo: njihovo vaspitanje i obrazovanje, ako se pravilno organizuje, 
mnogo je lakše, uspešnije, efikasnije i jeftinije, a kad se kasnije uključe u proizvodnju, kreativniji su, 
produktivniji, i daće veći doprinos privrednom, kulturnom i tehnološkom razvoju. Pitanje obdarenih 
i talentovanih nije više samo psihološko i pedagoško već, u krajnjoj liniji – krupno i važno ekonomsko 
pitanje. Ulaganje u obdarene i talente predstavlja danas najrentabilniju investiciju. 

TEORIJSKI PRISTUP PROBLEMU

 Najčešći i najširi termin koji se upotrebljava da bismo označili izuzetno sposobne osobe i 
njihove izuzetne mogućnosti jeste darovitost, pa će iz tih razloga u ovom radu biti upotrebljavan taj 
termin koji se u ovom trenutku čini najadekvatniji za objašnjavanje i tretiranje ove problematike 
(Maksić, 2007). U svetu, a i kod nas postoje različita shvatanja o tome šta se podrazumeva pod pojmom 
nadarena deca, omladina. Sve procene o tome da ima takve dece i omladine sa najvećim koeficijentom 
inteligencije kreću se u intervalu od 1% do 5%. Od toga koliko se pooštravaju i ublažavaju kriteriji, 
zavisi i broj posebno darovite dece i omladine u populaciji (Janković i Eraković, 2008). Sve definicije 
darovitosti obuhvataju i kvantitativne i kvalitativne aspekte u različitoj proporciji, zavisno od teorije 
i shvatanja o opštim intelektualnim sposobnostima, pa stoga nema jedinstvene definicije darovitosti 
(Dmitrović, 2005). Brojnost teorija i definicija ukazuje da se darovitost može odrediti na mnogo 
načina i da ima puno bitnih karakteristika ili, bar, da nam još uvek nisu dovoljno poznati odnosi 
među njima (koje su to karakteristike bitne a koje manje bitne).



Pod darovitošću podrazumeva darovito ponašanje. Ono odražava interakciju tri grupe 
karakteristika: natprosečne intelektualne sposobnosti, visok nivo posvećenosti zadatku i visok 
nivo kreativnosti. Darovitost podrazumeva i izuzetnu, neuobičajenu inteligenciju. Darovitost nije 
jednodimenzionalno svojstvo, nije potpuno ista kod svih osoba, kao što nije ista ni sama inteligencija. 
Darovitost dalje predstavlja izrazitu natprosečnu kompetentnost u jednoj ili više oblasti sposobnosti: 
intelektualnoj, kreativnoj, socio-emotivnoj i senzomotornoj. Stoga, izrazita natprosečnost u jednom 
ili više područja ljudskih aktivnosti je talenat. Identifikacija darovitih učenika u osnovnoj školi je 
bitna u reorganizaciji vaspitno-obrazovnog rada jer znači priznavanje realnih razlika među učenicima 
i time stvara mogućnost za individualizaciju edukativnog pristupa svakom učeniku kao samosvesnoj 
ličnosti, što se i zahteva od buduće savremene škole. U ovom radu interesuje nas pitanje odnosa 
učenika i nastavnika u osnovnoj školi prema darovitim učenicima. Pored roditelja, škola odnosno 
učitelji i nastavnici imaju presudnu ulogu u prepoznavanju (identifikaciji) darovitosti, u njihovom 
usvajanju osnovnih znanja, izgradnji veština, razvoju samopoštovanja i vere u sebe i svoje sposobnosti 
u rešavanju raznih problema. Dakle, koje učenike učitelji i nastavnici prepoznaju kao darovite? Kakav 
je njihov odnos prema deci koju su prepoznali kao darovite? Postoje inventari pomoću kojih se 
sakupljaju biografski i anegdotski podaci od roditelja, ali se često sumnja u njihovu vrednost zbog 
nespremnosti ili nemogućnosti roditelja da budu objektivni kada su njihova deca u pitanju. 

Ma kakav zahtev da se postavi, istraživanja otkrivaju da ni nastavnici ne mogu da prepoznaju 
sve darovite učenike, kao i da neke nedarovite proglašavaju za darovite. Napravljeno je više skala 
koje treba da pomognu nastavnicima da uspešnije otkrivaju darovite učenike. Upotreba skala kao 
pomoćnog sredstva tokom nastave pokazala se kao veoma komplikovana. Nastavnicima će biti teže 
da opišu učenika uz upotrebu instrumenta koji je sadržavao ponašanja na koje oni treba da obrate 
pažnju nego bez njega. Isti ovi autori zaključuju da je moguće osloniti se na predloge nastavnika i da 
se tačnost nastavničkih nominacija može značajno poboljšati pomoću treninga, što potvrđuju i neka 
istraživanja. 

METODOLOŠKI KONCEPT ISTRAŽIVANJA

 Predmet ovog istraživanja u širem smislu, je proučavanje darovitosti dece. U užem smislu, 
predmet rada je istraživanje darovitosti učenika u osnovnoj školi.

 Prema predmetu rada, cilj istraživanja je identifikacija stavova i mišljenja nastavnika osnovne 
škole o darovitom detetu.

Zadaci istraživanja. Polazeći od predmeta i cilja rada, zadatak istraživanja je da se utvrde identifikacija 
stavova i mišljenja nastavnika osnovne škole o darovitom detetu.

Opšta hipoteza glasi: nastavnici osnovne škole smatraju da je darovito dete, dete koje ima 
iznadprosečne sposobnosti, i da mu se u nastavi mora posvetiti veća pažnja kako bi razvilo sve svoje 
potencijale i sposobnosti.

Varijable istraživanja.



Nezavisne varijable su one prema kojima su ispitivani stavovi nastavnika osnovne škole o 
darovitom detetu. 

Nezavisnu varijablu čine stavovi i mišljenja nastavnika osnovne škole o darovitom detetu. 
Ispitivani su na Skali stavova i mišljenja nastavnika osnovne škole o darovitom detetu. Sastoji se od 
10 tvrdnji. Kod svake tvrdnje, nastavnici su se s obzirom na stepen slaganja opredeljivali za jednu od 
ponuđenih mogućnosti: a) slažem se, b) nisam siguran-a i c) ne slažem se).

Metode, tehnike I instrumenti istraživanja. Primenjen je transverzalni postupak. Upotrebljena 
je deskriptivna metoda. Istraživačka tehnika je skaliranje. Kao instrument korišćen je Skaler – 
SNOŠDD. Skaler je Likertovog tipa i trostepen je. Sastoji se od 10 tvrdnji. U zavisnosti od stepena 
saglasnosti, ispitanici su se opredeljivali za jednu od ponuđenih mogućnosti: a) slažem se, b) nisam 
siguran-a i c) ne slažem se. Na kraju je za svakog ispitanika računat ukupan skor. Ukupni skorovi su 
svrstavani u tri trupe. Prva grupa do 25 (rezervisan stav). Druga grupa do 35 (pozitivan stav). Treća 
grupa do 45 (veoma pozitivan stav).

Populaciju čine svi nastavnici osnovnih škola Kosovskomitrovačkog okruga u mesecima april-
maj 2010. godine kada je istraživanje sprovedeno. U uzorku su 114 nastavnika koji su obuhvaćeni 
istraživanjem. Uzorak je slučajan i reprezentativan je. Struktura uzorka je sledeća:

prema polu: 77,20% ženskog i 22,80% muškog pola, prema zanimanju: 62,30% nastavnika razredne i 
37,70% nastavnika predmetne nastave, prema dužini radnog staža: 41,20% do 10 godina, 31,60% 11-
20, 13,20% 21-30 i 14% preko 30 godina, prema području škole: 50,90% gradskog, 30,70% prigradskog 
i 18,40% seoskog područja i u zavisnosti od rada u inkluzivnom odeljenju: 26,30% radi i 73,70% ne 
radi u inkluzivnom odeljenju.

 Organizacija i tok istraživanja;Istraživanje je sprovedeno u mesecima april-maj 2010. godine 
na području Kosovskomitrovačkog okruga. Istraživanjem su obuhvaćene 2 osnovne škole gradskog 
područja: OŠ „Sveti Sava“ – Kosovska Mitrovica i OŠ „Branko Radičević“ – Kosovska Mitrovica i 3 
osnovne škole seoskog područja: OŠ „Jovan Cvijić“ – Zubin Potok, OŠ „Leposavić“ – Leposavić i OŠ 
„Stana Bečanin“ – Leša. Ove osnovne škole odabrane su zato što imaju dovoljan broj nastavnika za 
istraživanje.

 Obrada podataka;Podaci dobijeni eskaliranjem obrađeni su Crostabs analizom u statističkom 
programu SPSS 13.0. Osim frekvencije i procenata računato je sledeće: hi kvadrat test, stepeni slobode 
(df), koeficijent korelacije (K), koeficijent kontigencije (C) i približna statistička značajnost razlike (p). 
Rezultati istraživanja prikazani su tabelama.



 REZULATATI ISTRAŽIVANJA;

Rezultati istraživanja su redom pokazali postojanje statistički značajne razlike među svim 
ukrštanim varijablama (o polu, zanimanju, dužini radnog staža, području škole i radu u inkluzivnom 
odeljenju) sa varijablom o stavovima i mišljenjima nastavnika o darovitoj deci u osnovnoj školi. U 
svim slučajevima utvrđena je statistički značajna razlika na nivou p<0,000. Sve to ukazuje na visoku 
varijabilnost instrumenta i ovog istraživanja (na adekvatnost uzorka i opravdanost istraživanja kao i 
validnost instrumenta).

 Ono što je u ovom istraživanju posebno bilo interesantno je veoma nizak koeficijent korelacije 
koji je dobijen u svim slučajevima. Njegova vrednost se kreće -0,730 do 0,126. Ovako nizak koeficijent 
ukazuje na slabu povezanost među ukrštanim varijablama. Takođe, u svim slučajevima dobijen je veći 
stepen slobode (od 16-48). Sve to ukazuje da bez obzira što je u svim slučajevima utvrđena statistička 
značajnost razlike, da ove rezultate treba uzeti sa rezervom.

U empirijskom delu istraživanja potvrđene su sve pretpostavljene hipoteze istraživanja. Sve 
su bile pozitivne i pretpostavljale su da postoji statistički značajna razlika u stavovima i mišljenjima 
nastavnika osnovne škole o darovitoj deci u zavisnosti od njihovog pola, zanimanja, dužine radnog 
staža, područja osnovne škole u kojoj su zaposleni i od prethodnog iskustva u radu sa decom sa 
posebnim obrazovnim potrebama. Potvrđena je i opšta hipoteza istraživanja da nastavnici osnovne 
škole smatraju da je darovito dete, dete koje ima iznadprosečne sposobnosti, i da mu se u nastavi mora 
posvetiti veća pažnja kako bi razvilo sve svoje potencijale i sposobnosti.

Rezultati empirijskog istraživanja su takođe pokazali da je u svim slučajevima utvrđena je 
statistički značajna razlika na nivou p<0,000. Sve to pokazuje na visoku varijabilnost instrumenta 
i ovog istraživanja (na adekvatnost uzorka i opravdanost istraživanja kao i validnost instrumenta). 
Ono što je u ovom istraživanju posebno bilo interesantno je veoma nizak koeficijent korelacije koji 
je dobijen u svim slučajevima. Njegova vrednost se kreće -0,730 do 0,126. Ovako nizak koeficijent 
ukazuje na slabu povezanost među ukrštanim varijablama. Takođe, u svim slučajevima dobijen je veći 
stepen slobode (od 16-48). Sve to ukazuje da bez obzira što je u svim slučajevima utvrđena statistička 
značajnost razlike, da ove rezultate treba uzeti sa rezervom.

Ono što se posebno moglo uočiti je da nastavnici smatraju da imaju profesionalno i stručno 
znanje, 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 pa 
i darovitom decom u inkluzivnoj nastavi. Zato je potrebno da se nastavnici profesionalno i stručno 
stalno usavršavaju kako bi se osposobili za rad sa darovitom decom u inkluzivnoj nastavi, kao i da 
primenjuju savremene metode i posebno modele rada sa darovitom decom. 
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AKTIVNI SUDIONICI UNAPRJEĐIVANJA  KVALITETE 
ŠKOLSKIH IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI

Sažetak

 Školske izvannastavne aktivnosti mjesto su ispunjenja kreativnog djelovanja učenika u 
različitim socijalnim oblicima rada, iskustvenom učenju, osobnoj aktivnosti, doživljaju vlastite 
vrijednosti i intrinzičnoj motivaciji. Osim što utječu na odgojnu funkciju škole i povezivanje škole 
s društvenom zajednicom, izvannastavne aktivnosti potiču i razvijaju individualne sposobnosti 
učenika, potiču kreativnost i odgoj učenika za samoaktualizaciju u slobodnom vremenu. Stoga se 
ograničenosti nastavnog procesa mogu prevladati raznovrsnim izvannastavnim i izvanškolskim 
aktivnostima kroz koje učenici zadovoljavaju potrebe, interese i sposobnosti te imaju mogućnost za 
potvrđivanjem i samoaktualizacijom. 

 U radu se iznose procjene 344 učenika o zadovoljstvu izvannastavnim aktivnostima tijekom 
školske 2009./2010. godine u trima ruralnim i trima urbanim osnovnim školama Osječko-baranjske, 
Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije. Rezultati istraživanja pokazuju broj i učestalost 
pojedinih vrsta izvannastavnih aktivnosti, zadovoljstvo izborom izvannastavnih aktivnosti, 
mogućnosti predlaganja novih izvannastavnih aktivnosti i razloge uključivanja u pojedine 
izvannastavne aktivnosti.

 Ključne riječi: učenici, izvannastavne aktivnosti, osnovne škole, zadovoljstvo



ACTIVE PARTICIPANTS OF THE PROCESS OF 
ENHANCING QUALITY OF EXTRA-CURRICULAR 

ACTIVITIES
Abstract

 Extra-curricular activities in school provide a framework for creative work with students 
through experiential learning, individual activity, different social forms, the experience of self-worth 
and intrinsic motivation. In addition to affecting the educational function of schools and linking 
schools with the community, extracurricular activities encourage students to develop individual 
skills, creativity and management of their spare time. It is possible to overcome limitations of the 
regular teaching process through a variety of extra-curricular activities which enable students to 
satisfy their needs, develop interests and abilities and improve their selfesteem and confidence. 

This paper presents the reports of 284 students on their satisfaction with extra-curricular activities 
during the school year 2009/2010. in three rural and three urban elementary schools in Osječko-
baranjska, Brodsko-posavska and Požeško-slavonska County. The results show the number and 
frequency of extra-curricular activities, and their satisfaction with the choice of extracurricular 
activities, suggesting new possibilities of organizing extra-curricular activities and reasons for 
involvement of students in extracurricular activities.

Keywords: students, extra-curricular activities, elementary school, satisfaction



Uvod

Školske izvannastavne aktivnosti prostor su kreativnog i strukturiranog ispunjenja slobodnog vremena. 
Dostupnost izvannastavnih aktivnosti svim učenicima omogućava zadovoljavanje razvojnih prava 
za obrazovanjem, igrom i razonodom te djeluju preventivno na poremećaje u ponašanju. Vlastitim 
odabirom za sudjelovanje u pojedinoj izvannastavnoj aktivnosti stvara se prostor za pravilnim 
oblikovanjem i stjecanjem učenikovih znanja, vještina i sposobnosti. Većom ponudom izvannastavnih 
aktivnosti u pojedinoj školi omogućava se zadovoljavanje temeljnih potreba i želja svakoga učenika. 
Obogaćivanjem sadržaja postojećih i implementacijom novih izvannastavnih aktivnosti u školama 
učenici će moći zadovoljiti sve svoje potrebe pod vodstvom stručnih osoba. Nacionalni okvirni 
kurikulum (2010) kroz svoj sadržaj ne pridaje veliku pažnju izvannastavnim aktivnostima, no svojom 
fleksibilnošću pruža učiteljima slobodu povezivanja međupredmetnih tema, kao što su Domaćinstvo, 
Profesionalna orijentacija, Religijske kulture, Građanski odgoj i Informacijsko-komunikacijska 
tehnologija, i kroz izvannastavne aktivnosti. Izvannastavne aktivnosti predstavljaju najslobodniji 
oblik nastave u koji se učenici svojevoljno uključuju i time je omogućeno upravo kroz izvannastavne 
aktivnosti stvarati vlastiti profil škole koji će odražavati sposobnosti, vještine i želje učenika pojedine 
škole. Osnovne škole svojim bogatstvom različitosti izvannastavnih aktivnosti, zajednički ili 
dogovorno su-konstruirane od strane učenika i učitelja, postaju prepoznatljive, a učenici uz pomoć 
učitelja, koji ima ulogu inicijatora, voditelja aktivnosti, suradnika i mentora, rade na aktivnostima, 
uče istraživanjem, i otkrivanjem te usvajaju vještine timskog rada (Rajić i sur., 2007,  prema Dimić, 
2004).

Kvalitetna organizacija i odgovarajući preduvjeti za provedbu izvannastavnih aktivnosti 
podrazumijevaju primjerene programe, su-konstruirane od strane učenika i učitelja, osiguranje 
prostora, vremena i sredstava te omogućavaju učiteljima vođenje izvannastavne aktivnosti za koju 
imaju sklonost i želju za daljnjim stručnim usavršavanjem (Lučić, 2007). Izvannastavne aktivnosti ne 
bi trebale biti prostor za pripremanje učenika na natjecanja i popunjavanja satnice učitelja koji nisu 
zainteresirani za pojedinu izvannastavnu aktivnost, već slobodan, spontan, dinamičan, raznovrstan, 
elastično organiziran, polazi od interesa učenika, njihovih želja, sklonosti i nadarenosti, nesputan je 
strogim programima, radom za ocjenu, strahom od neuspjeha (Previšić, 1987).

Jurčić (2008) uvjetno dijeli izvannastavne aktivnosti prema nastavnim područjima u područja tjelesne 
i zdravstvene kulture, prirodoslovlja i ekologije, jezično-umjetničko i informatičko-matematičko 
područje. Prema namjeni dijeli ih na one koje utječu na razvitak ličnosti učenika (obrazovne, 
umjetničke, informativno-poučne), dok prema mjestu mogu biti aktivnosti koje se odvijaju unutar 
školskog prostora i izvan škole. Interdisciplinarnim pristupom, suradnjom učitelja te učitelja i 
učenika utječe se na cjelovit razvoj učenika te predstavlja i mogući način razvoja njihove darovitosti. 
Svrha je izvannastavnih aktivnosti poticati socijalne vještine, odgajati, njegovati te usmjeravati 
pozitivne interese i vrijednosti učenika, obogatiti njihov život, učiniti ga potpunijim, raznolikijim 
i zanimljivijim, a cilj je poticati učenika na otkrivanje novih znanja, ovladavanje i dragovoljno 
bavljenje sadržajima i stvaralačkim procesima prema osobnim potrebama i interesima koji se dalje 



razvijaju i usavršavaju (Jurčić, 2008, 13). Novo je doba donijelo sa sobom i nove paradigme, nove 
virtualne svjetove, a škola je postala gotovo jedino strukturirano mjesto gdje se djeca i mladež 
mogu kontinuirano susretati, razgovarati, sukobljavati i razmjenjivati ideje, ali sve pod vodstvom 
stručnih i povjerljivih osoba-učitelja (Previšić, 2000). Kako bi se u pozitivnom pravcu stvarale nove 
izvannastavne školske aktivnosti, potrebni su primjereni preduvjeti, predani učitelji koji slobodno 
mogu birati izvannastavne aktivnosti te zajedno s učenicima stvarati sadržajnu strukturu pojedine 
aktivnosti. Učenik u slobodnim aktivnostima ima priliku tražiti, istraživati i potvrditi svoju ličnost 
afirmacijom u razredu, skupini, školi i izvan škole (Mlinarević i Brust, 2009).

Metoda

Cilj istraživanja bio je ispitati mišljenja i stavove učenika o zadovoljstvu izvannastavnim 
aktivnostima. Iz cilja istraživanja proizašli su sljedeći zadatci: utvrditi broj i učestalost pojedinih vrsta 
izvannastavnih aktivnosti, zadovoljstvo izborom izvannastavnih aktivnosti, mogućnosti predlaganja 
novih izvannastavnih aktivnosti i razloge uključivanja u pojedine izvannastavne aktivnosti. Početne 
hipoteze istraživanja bile su: H1- najučestalije izvannastavne aktivnosti su iz područja tjelesne i 
zdravstvene kulture; H2- Učenici su zadovoljni izborom izvannastavnih aktivnosti u vlastitoj školi; 
H3- Učenici nemaju i ne znaju za mogućnosti predlaganja nove izvannastavne aktivnosti; H4- Učenici 
se u rad izvannastavnih aktivnosti odlučuju zbog zanimljivosti pojedine aktivnosti/programa.

Rad se temelji na rezultatima ankete za 344 učenika osnovnih škola koji pohađaju tri najbrojnije 
izvannastavne aktivnosti vlastite škole tijekom školske 2009./2010. godine. Istraživanje je provedeno 
na stratificiranom uzorku triju urbanih i triju ruralnih osnovnih škola Osječko-baranjske, Brodsko-
posavske i Požeško-slavonske županije. 

Rezultati istraživanja 

Rezultati istraživanja pokazuju kako anketirani učenici provode  najčešće izvannastavne aktivnosti 
nastale iz područja glazbene kulture (116), zatim 48 je učenika u izvannastavnim aktivnostima 
iz područja tjelesne i zdravstvene kulture,  46 učenika uključeno je u izvannastavne aktivnosti 
hrvatskog jezika i to uglavnom dramske, literarne, recitatorske i scenske skupine, dok je 134 učenika 
uključeno u izvannastavne aktivnosti, nastalih iz različitih predmetnih područja, a u koje je u 
istraživanju uključeno manje od 20 anketiranih učenika. 164 učenika (48%) uključeno je u samo 
jednu izvannastavnu aktivnost, dok je  180  učenika (52%) uključeno u 2 ili više izvannastavnih 
aktivnosti. Istraživanjem (Vidulin-Orbanić, 2007) među 275 učenika predmetne nastave u Rovinju 
i Taru pokazuje se uključenost 94,48% učenika u izvannastavne aktivnosti. Najveći broj učenika 
(76,55%) uključen je u nastavna područja koja njeguju nacionalnu i kulturnu baštinu, očuvanje 
prirode, potenciranje zdravog načina života, društveno-humanističke radionice, projekte i učeničko 
zadrugarstvo. Bogatstvo različitosti izvannastavnih aktivnosti pruža veće mogućnosti učenicima gdje 
veći dio učenika svoje slobodno vrijeme odlučuje provesti na minimalno dvjema izvannastavnim 
aktivnostima. 305 učenika (89%) učenika zadovoljno je izborom ponuđenih izvannastavnim 
aktivnostima u njihovoj školi, dok je 36 (11%) učenika nezadovoljno izborom izvannastavnih 



aktivnosti vlastite škole. Istraživanja (Mlinarević i Brust, 2009, Mlinarević i Brust Nemet, 2010) u 
urbanoj osnovnoj školi Osječko-baranjske županije, koja broji prema Matici za kraj školske godine 
2008./2009. najveći broj izvannastavnih aktivnosti, pokazuje se izrazito zadovoljstvo izbornošću 
izvannastavnih aktivnosti među učenicima (51%-uglavnom zadovoljni) i učiteljima (81%-izrazito 
zadovoljno).

U istraživanju (Mlinarević, Brust Nemet, 2010) na pitanje mogućnosti predlaganja novih 
izvannastavnih aktivnosti u njihovoj školi, većinom su učitelji (8) odgovorili da ne znaju za tu 
mogućnost i nisu se o tome informirali kod nadležnih, četvero učitelja (4)  smatra da može predložiti 
pokretanje nove izvannastavne aktivnosti, dok troje (3) učitelja smatra da to nije moguće. Nasuprot 
učiteljima, anketirani učenici (344) smatraju da mogu predložiti pokretanje nove izvannastavne 
aktivnosti (47,4%), 13,7% smatra da ne može predložiti pokretanje nove izvannastavne aktivnosti, 
dok 37,5% ne zna za mogućnost predlaganja nove izvannastavne aktivnosti.

Ispitivani učenici navodili su razloge uključivanja u pojedinu izvannastavnu  aktivnosti što je vidljivo 
u Grafikonu. Učenici su imali mogućnost zaokružiti više odgovora, a njihov je najčešći razlog odluke 
bila zanimljivost pojedine aktivnosti i programa što upućuje na važnost zadovoljavanja interesa i 
potreba te atraktivnost i primjerenost programa učenicima. Zatim slijede značajno manje zastupljeni 
učenički razlozi uključivanja u izvannastavnu aktivnost: percepcija izvrsnosti voditelja pojedine 
izvannastavne aktivnosti, preporuka roditelja, preporuka učitelja, su-konstrukcija kurikuluma. 
Najmanje su zastupljeni sljedeći razlozi uključivanja koji su učenici samoinicijativno navodili u 
kategoriji nešto drugo: ljubav prema predmetu, želja za učenjem novoga, opuštanje, druženje, 
zabavljanje, javljanje osjećaja sreće, zbog budućeg zanimanja, zbog zdravlja i druženja s prijateljima.

Grafikon. Razlozi uključivanja učenika u izvannastavnu aktivnost



Voditelji izvannastavnih aktivnosti anketiranih učitelja smatraju da su se uključili u vodstvo pojedine 
izvannastavne aktivnosti  zbog vlastitog zanimanja, sposobnosti i želja (46). Dvadeset i devetero 
(29) učitelja navode kako je razlog uključivanja u vođenje pojedine izvannastavne aktivnosti nešto 
drugo. Pod nešto drugo, učitelji su navodili sljedeće razloge: raspodjele poslova (14),  zainteresiranost 
učenika (5), školske tradicije (3), odluke ravnatelja (2), poticanje odgovornosti učenika, poticanje 
kreativnosti (4). Usporedbom učenika i učitelja  može se zaključiti da se učenici i učitelji odlučuju 
za iste razloge vođenja i uključivanja u izvannastavne aktivnosti, zadovoljavanje vlastitih potreba, 
interesa, sposobnosti i želja što svakako onda utječe na pozitivno i kreativno ozračje tijekom provedbe 
izvannastavnih aktivnosti.

Zaključak

Utvrđivanjem zadovoljstva učenika školskim izvannastavnim aktivnostima pokazuju se smjernice 
za stvaralački razvoj i svestrano potvrđivanje učenikove ličnosti. Partnerskim odnosom učitelja i 
učenika kvalitetnije će se stjecati znanja, vještine i sposobnosti u učećoj zajednici kroz sve oblike 
školske nastave, a učenici će postati aktivni sudionici unaprjeđivanja kvalitete školskih izvannastavnih 
aktivnosti. Izvannastavne aktivnosti nikako ne bi trebale biti mjesto isključivog pripremanja za 
natjecanja, raznolike školske svečanosti i/ili ponavljanja neutvrđenog gradiva, već prostor kvalitetnog, 
stvaralačkog i strukturiranog provođenja slobodnog vremena učitelja/voditelja i učenika (Mlinarević 
i Brust Nemet, 2010). Uvažavanjem učenikova i učiteljeva izbora izvannastavne aktivnosti postat će 
prostor kvalitetnog odgajanja i obrazovanja tijekom slobodnog vremena.

Potvrđivanjem H2, H3 i H4 hipoteze uočila se potreba za aktivnijim sudjelovanjem učenika koji 
će moći predlagati nove, njima zanimljive, izvannastavne aktivnosti, a slušanjem glasa učenika i 
osiguravanjem svih bitnih preduvjeta, omogućavat će se raznovrsnost izvannastavnih aktivnosti koje 
će moći zadovoljiti potrebe svakog učenika. 
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IKT ESZKÖZÖK A VAJDASÁGBAN, MINT A 
TEHETSÉGGONDOZÁS ALAPFELTÉTELEI ÉS 

MOZGATÓRUGÓI
Összefoglaló

 

 A korszerű társadalom egyik legnagyobb követelménye az oktatási rendszerek felé az, 
hogy az ezeket az intézményeket elhagyó tanulók képesek legyenek az IKT eszközök használatára, 
mindenekelőtt egy rugalmas, továbbépíthető és több irányba nyitott kompetenciacsoport segítségével. 
Ennek az úgynevezett digitális kompetenciának a helyes kialakítása a tehetséggondozás területén 
hatványozottan érvényes, mert az érvényesülés előfeltételét képezi az információs társadalom 
rendszereiben. A munka ezen folyamat tárgyi feltételeinek vizsgálatára helyezte a legnagyobb hangsúlyt, 
több mérés és kutatás eredményének bemutatásával és összehasonlító vizsgálatok elvégzésével.

 Kulcsszavak: tehetséggondozás, Vajdaság, IKT eszközök, digitális kompetenciák, 
információs társadalom

ICT TOOLS IN VOJVODINA AS BASIC CONDITIONS FOR 
AND DRIVERS OF TALENTS

Abstract

 In a modern  society, one of  the biggest requirements towards the educational  system is to 
enable its students these institutions to use ICT tools, first of all with the help of a competency group 
that is flexible, extendable and open  in several directions. The development of this so-called good 
digital competence is even more valid in a talent development, because it is a necessary condition for 
effectiveness of the information systems of a society. This present work mainly examines conditions of 
this process, presenting results of several measurements and researches and doing comparative tests.

 Keywords: talent, development, Vojvodina, ICT tools, digital skills, information society



Bevezető

 Annak ellenére, hogy az informatikai készségek fejlesztésénél és az informatikai tartalmak 
elsajátításának folyamatában az anyagi jellegű korlátok „csupán” pénz kérdése, az IKT eszközök 
hiánya mégis jelentősen megnehezíti, sőt gyakran ellehetetleníti a tanulás ilyen formáit.
 Az IKT eszközök megléte tanulóink otthonában, illetve oktatási intézményeikben 
egyértelműen a tehetséggondozás egyik legfontosabb alapfeltétele, ugyanis felméréseink igazolták, 
hogy ezen eszközök százalékos arányának növekedésével (a tanulóink otthonaiban), párhuzamosan 
nő a tudásszint az IKT eszközök használata terén. 
 Iskoláink IKT felszereltsége hiányos. Sok iskolában nincs elegendő projektor, de a számítógépek 
teljesítménye, száma is sok helyen igen alacsony, az interaktív táblák pedig ritkaságnak számítanak a 
vajdasági iskolákban. Mindez a tanulók alacsonyabb motivációját, a tudástranszfer hatékonyságának 
csökkenését, valamint a digitális kompetenciák kialakításának, és fejlesztésének ellehetetlenítését 
eredményezi. 
 
Anyag és módszerek

 Felméréseinkben megvizsgáltuk, hogy a vajdasági kisiskolások (második, harmadik és 
negyedik osztályosok) otthonaiban mekkora arányban található meg a számítógép, továbbá, hogy 
rendelkeznek-e internet-kapcsolattal. Emellett megvizsgáltuk azt is, hogy milyen műveleteket 
tudnak a kisiskolások elvégezni a számítógépen (rajzolni, játszani és internetezni). A méréseket 
háromévenként végeztük (2003, 2006, 2009). Mivel a számítógép és az internet manapság nemcsak 
a szabadidős tevékenységek egyik kelléke, hanem számos munka alapfeltétele is, feltételezzük, hogy 
ezek az eszközök egyre nagyobb számban találhatóak meg a kisdiákok otthonaiban. Feltételezzük, 
hogy ezen IKT eszközök százalékos növekedésével a kisdiákok tudásszintje is nőni fog.
 A felmérést kérdőívek útján, a vajdasági magyar kisiskolások között végeztük, főként észak-
bácskai településeken: Ada, Bácskossuthfalva, Bajsa, Bezdán, Csantavér, Felsőhegy, Hajdújárás, 
Horgos, Királyhalom, Kishegyes, Kispiac, Bácskertes, Ludas, Mohol, Nagybecskerek, Pacsér, Palics, 
Szabadka, Szentmihály, Topolya, Tornyos, Zenta, Zentagunaras.



1. kép: A felmérés helyszínei köröcskékkel jelölve, Vajdaság térképén

 A lekérdezettek száma ciklusonként nőtt. Az első két felmérést (2003, 2006) a szerző végezte 
el, az utolsót viszont a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar másodéves hallgatóival karöltve, az 
oktatástechnológia tantárgy keretein belül.

1. táblázat: a felmért kisdiákok száma osztályonként

2003 2006 2009
2. osztály 123 177 475
3. osztály 131 169 478
4. osztály 131 201 445
Összesen 385 547 1398

Eredmények

A begyűjtött adatok feldolgozását követően beigazolódott első feltevésünk, miszerint a 
számítógép és az internet-kapcsolat száma növekvő tendenciát mutat a vajdasági magyar kisdiákok 
otthonaiban. Ezen kívül az is megállapítható, hogy ezek az adatok magasabbak, a vajdasági átlagnál.



1. grafikon: az IKT eszközök számának növekedése a vajdasági kisdiákok otthonaiban

2. táblázat: a vajdasági magyar kisdiákok és a vajdasági átlag (forrás: Szerb Statisztikai Hivatal) 
összehasonlítása 

2003 2006 2009
vajdasági 

magyar kis-
diákok

vajdasági 
átlag

vajdasági 
magyar 

kisdiákok

vajdasági 
átlag

vajdasági 
magyar 

kisdiákok

vajdasági 
átlag

internet 9.61% nincs adat 29.98% 19,80% 66.88% 37,90%
számítógép 23.90% nincs adat 55.03% 29,60% 84.84% 46,10%

A tudásszint eredményeit vizsgálva megállapítható, hogy a számítógép és az internet-kapcsolat 
növekedésével, párhuzamosan nő a tanulók tudásszintje is ezeket a témaköröket illetően. Kutatásunk 
során megvizsgáltuk, hogy tudnak-e a tanulók rajzolni (egérhasználat), játszani (billentyűzethasználat), 
vagy internetezni (komplex műveletsor). 

A grafikonon azokat az eredményeket tüntettük fel százalékosan, amelyek legalább egy esetben 
pozitívak voltak, tehát azt igyekeztünk szemléltetni, hogy tanulóink hány százaléka rendelkezik 
valamilyen számítógépes ismerettel.



2. grafikon: a tudásszint alakulása évenként, osztályokra lebontva

3. és 4. grafikon: az anyagi feltételek és a tudásszint alakulása



Következtetések

Felmérésünkből látszik, hogy az anyagi feltételek megléte és a tudásszint alakulása összefügg. Az 
oktatási intézményeinkben és a tanulók otthonaiban meglévő IKT eszközök a digitális kompetenciák 
kialakítását és fejlesztését alapozzák meg, ami a tehetséggondozásban hatványozottan érvényes. 
 Sok esetben találkoztunk olyan eredménnyel, ahol a tárgyi feltételek hiánya ellenére is létezik 
megfelelő tudásszint. Ezek a diákok az iskolában, barátoknál, esetleg játéktermekben sajátították el 
ezeket a készségeket. 
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KISISKOLÁSKORI TEHETSÉG FELISMERÉSÉNEK 
LEHETŐSÉGE BEAGLE PROGRAM ALKALMAZÁSÁVAL

Összefoglaló

 Tehetségtelen gyermek nem létezik, minden kisgyermek az értékek kincsestára. Ezeket az 
értékeket kell felfedezni bennük, és ezeknek az értékeknek a kibontásában kell segítenünk. A BEAGLE 
program alapján, gyakorló iskolánk 4. osztályos diákjaival folyamatos megfigyeléseket végzünk, egy 
fa fenológiai szakaszaiban végbemenő változásokról. A terepen végzett munka olyan gondolkodásra 
ösztönzi a tanulókat, amelyben a felismerés folyamata maga az érdeklődés tárgya. Bár a teljes folyamat 
csak később reflektálódik bennük, de az élménybe ágyazott, önálló tapasztalatszerzés lehetővé teszi 
a gyermekek megismerésének és érdeklődésének kiszélesedését, (a természeti jelenségek komplex 
megismerését) a tantárgyi keretek között megtanult információk közötti kapcsolatok megteremtését, 
és a gyermekek belülről vezérelt motivációjának alakulását. 

 Kulcsszavak: tehetséggondozás, elemi természettudományos nevelés, fenntarthatóságra 
nevelés,  BEAGLE-projekt, biodiverzitás

POSSIBILITIES FOR NURTURING CHILDREN’S 
TALENTS WITH THE BEAGLE-PROJECT

Abstract

 Every child is talented and a treasury of merits. These merits need to be discovered, and we 
should help their merits to develop. Based on the BEAGLE-project, we monitor the phenological stages 
of a tree with 4th grade pupils of our teachers training school. Field work inspires a way of thinking in 
which the process of recognition is the object of interest. Although they reflect on the whole process 
later, the independent personal experiences broaden the children’s range of interest and knowledge 
(complex recognition of phenomena of nature), establish connections among information learnt in 
the classroom, and develop the children’s intrinsic motivation.

 Keywords: nurturing talents, education of natural sciences, education for sustainability, 
BEAGLE-project, biodiversity



Bevezetés 

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 ebben a felgyorsult világban 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. Minden fázis több részképesség meglétét 
igényli. 

„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. Megoldásában szükség van a pedagógus folyamatos, soha 
meg nem szűnő, óvó, támogató és ösztönző munkájára is. 

Tehetségtelen gyermek nem létezik, minden kisgyermek az értékek kincsestára. Ez kicsit közhelynek 
tűnik, de mégis van jelentősége, különösen a kisiskoláskori fejlesztések tükrében. Miért? Mert úgy 
gondoljuk, hogy a 6-10 éves gyerekek mindennapi pedagógiai gyakorlatában azt a lehetőséget kell 
megadnunk illetve biztosítanunk, amelyben a tehetség meg tud mutatkozni. Egyetértünk Gyarmathy 
Éva gondolatával, miszerint: „A leghatékonyabb tehetségazonosítás a tehetségek fejlesztése. Ha 
lehetőséget adunk a tehetségeknek, akkor megmutatkozásuk által azonosításuk automatikussá válik.” 
(Gyarmathy, 2006)

A tehetség megismerésére, a lehetőségek megmutatkozására a környezetismeret órák céljai illetve 
az elemi természettudományos nevelés következetes képességfejlesztési gyakorlata eredményre 
vezető lehet, alkalmas- és elkötelezett pedagógus kezében. Az elemi természettudományos nevelés 
alapgondolatát jól alátámasztja az alábbi 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 6-10 éves 
gyerekek tanulásának is ez a természetes és elvárható módja. Úgy kell megszervezni a tanítás-tanulás 



folyamatát, hogy a gyermekeknek lehetőségük legyen elsajátítani az ismeretszerzés, a feldolgozás és 
alkalmazás, valamint a tájékozódás kisiskoláskorban gyakorolható műveleteit (Hunyady Györgyné – 
M. Nádasi Mária, 2004.)

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). A tanuló tehát alkotó, ő hozza létre gondolatait. (Salomon, 1997). 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). 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 Gábor (szerk.) 
2002).

Miből induljon ki tehát 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 irányított tanulói tevékenység a saját tapasztalatok átélésével eredményesen 
bővíti és rögzíti a gyermekek fogalmi készletét, majd ezáltal sikeresen tudják alkalmazni ismereteiket, 
megalapozva a hatékony tanulást. 

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. 

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 és élő és élettelen magára hívja fel 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)

Anyag és módszerek

A BEAGLE program gyakorlata a tehetség felismerésében, megismerésében

Mi a BEAGLE –program?

A BEAGLE a program címéből képzett betűszó: Biodiversity Education and Awareness to Grow a 
Living Environment (Biodiverzitás oktatás és tudatosság az élő környezetért). A programot az EU 
“Egész életen át tartó tanulás” programjának COMENIUS alapprogramja támogatja és finanszírozza.

Célja: az iskolán kívüli oktatás színvonalának emelése és a biológiai sokféleségről való tanulás iránti 
motiváció növelése. Kutatási célja pedig, az emberi tevékenység Földünkre gyakorolt hatásainak 
vizsgálata.

A programot hat ország hat partnerintézménye hozta létre: Norvégia, Nagy Britannia, Németország, 
Lengyelország, Magyarország, Szlovákia.

A projekt a 7-15 éves diákok számára alkalmas, végrehajtható, az oktatáshoz kapcsolható, valamint 
tudományos értékkel is bír. A résztvevő osztályok feladata egy általuk kiválasztott fa éves működésének, 
változásának a megfigyelése, valamint a megfigyelések eredményeinek és az események időpontjának 
rögzítése, és az adatok továbbítása az angliai központba. A fa kiválasztása a programban szereplő 
6 fafaj egyike lehetett. A program az európai iskolások terepi megfigyelései során rögzített adatait 
kívánja összegyűjteni. A BEAGLE honlap, www.beagleproject.org, 2010. február 15-én indult, és a 
következő 5 év során áll az iskolák rendelkezésére. Itt található az az ingyenes Online biodiverzitás 
program segédanyagokkal együtt, amit mi is használunk a gyakorlati munkában.



A programhoz 2010 februárjában csatlakoztunk. Vállaltuk, hogy 5 éven keresztül végezzük a 
megfigyeléseket és az adatokat továbbítjuk. A munka segédanyagait felhasználjuk a biodiverzitás 
tantermen kívüli vizsgálatánál. A kiválasztott fánk az iskola udvarán található.

                               

1. ábra

Közönséges nyír



2. ábra

  Életjelek

Előzetesen felmértük a gyerekek fával kapcsolatos elképzeléseit, melyeket a gyerekek rajzban is 
rögzítettek. 

3. ábra

Gyermeki fantáziaképek

A programot beillesztettük a környezetismeret tantárgy művelődési tartalmába, a gyerekeket 
felkészítettük a terepi munkára. Célunk az volt, hogy a gyerekek felismerjék, hogy a fák nem csupán 
élőlények, többek annál, a fák „élő szigetek”. 



A nyírfánk terepen történő megfigyelését végeztük:  Rügyfakadás előtt, rügyfakadáskor, virágzáskor, 
lombhulláskor

4. ábra

Terepi vizsgálatok

5. ábra

A megfigyelések lejegyzése



Ezen megfigyelések igazolják a gyermekek számára, hogy az ember léte elképzelhetetlen a minket 
körülvevő élővilág nélkül. Mégis, a biodiverzitás csökkenése napjainkban is folyamatos. Az utóbbi 50 
évben az ember eddig soha nem látott mértékben és sebességgel alakította át természetes környezetét, 
legfőbb természetformáló erővé válva. 

A terepi munka miként segíti a tehetség felismerését, kibontakoztatását?

Az elemi természettudományos nevelés céljainak eredményes megvalósulásához biztosítja a valóságos 
tapasztalatszerzést. Alkalmat biztosít a komplex, holisztikus vizsgálódásra. A fát a környezetével 
együtt figyelik meg a gyerekek, módot kapva 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. 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:

az egyéni ötletek létét, milyenségét a feladattervek készítésében, melyekben a gyermekek kombináló 
képességére, gondolkodásuk rugalmasságára, ismereteik összekapcsolásának milyenségére derülhet 
fény.

A 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. 

Következtetések

A terepi munka várható eredményei a gyermeki személyiségfejlesztése szempontjából:

A gyerekek megfigyelései a tudomány számára is hasznos konkrét adatokat eredményeznek, ami 
önmagában is motiváló tényező.

A folyamatos megfigyelések, mérések, vizsgálódások tantermen kívüli megvalósulása segíti az egyéni 
képességek megmutatkozását, valamint a biodiverzitás és a fenntarthatóságra nevelés összefüggéseinek 
megértését.

A biológiai sokféleség megismerésén keresztül képessé teszi a gyerekeket a tudás és az élet közötti 



kapcsolat fontosságának meglátására, valamint fejleszti a környezet iránt érzett felelősséget, ami 
alapja lehet a környezettudatos magatartás formálódásának. Távolabbi lehetősége a környezettel 
harmóniában lévő életstratégia kialakításának.

Eredménynek tekintjük a terepi munka során 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. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a terepi munka nagyban hozzájárul ahhoz is, hogy a gyermekekben 
környezetükről addig kialakult laikus nézeteik átkonstruálódjanak, kiinduló fogalmi készletük 
átrendeződjön, s az új fogalmak szervesen be tudnak épülni a gyermekek meglévő fogalmi készletbe, 
valamint az iskolában szerzett ismereteiket alkalmazni tudják a hétköznapi jelenségek magyarázatánál.
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MATEMATIKAI TEHETSÉGFEJLESZTŐ ISKOLAI 
PROGRAMOK

Összefoglaló

A kiemelkedő matematikai tehetség személyiségjegyei: az intellektuális képességek, a kreativitás 
és a motiváció, melyek intuitív, illetve logikus irányba fejleszthetőek és leginkább individualizáló 
tendenciát mutatnak. A tehetség „kinevelése” magába foglalja felismerésének és gondozásának 
mozzanatait, ami tervezett és szervezett tehetséggondozást igényel.

A matematikai tehetséggondozás kisiskolás korban a pszichológiai-pedagógiai, módszertani és 
oktatástechnológiai kihívások mellett, igen szubtilis tantervi problémákat is jelent.

A differenciált, vagy individualizált foglalkoztatás, a diákok szakkörökre, emelt szintű oktatásra 
való irányítása, olvasmányok ajánlása stb. a matematikai tehetséggondozás fontos tényezői, de a 
tartalmi keretek explicite meghatározása nélkül csak meddő forma marad.

Ennek a tanulmánynak a célja, hogy a szerbiai tantervekkel összhangban, de figyelembe véve más 
külföldi, elsősorban a magyarországi megfelelő programokat is, egy megvalósítható matematikai 
tehetségfejlesztő iskolai program-stratégiát definiáljon az általános iskolák alsó osztályai számára.

Kulcsszavak: kezdő oktatás, matematika, tehetségek, tehetségfejlesztő programok, stratégia



EDUCATION PROGRAMS IN MATHEMATICS FOR 
GIFTED CHILDREN 

     Abstract

   The outstanding gifts for mathematics are: intellectual abilities, creativity, motivation, etc. These 
gifts can be developed in logical and intuitive ways, mostly lead to individualization.

    The process of nurturing giftedness includes moments of recognising the gifted children and activities 
in providing opportunities to develop and enhance their opportunities. Early nurturing giftedness for 
mathematics besides psychological, pedagogical and methodological challenges requires also a very 
specific and effective curriculum.

    Individualization, current areas of interests in mathematics, mathematics courses, after school 
maths clubs should be emphasized in programs for young gifted children.

    However, without having a specific gifted educational program these efforts couldn’t be effective. 
   The aim of this research is to create useful strategies in making an effective school program for 
nurturing giftedness in early mathematics, using the Serbian curriculum as well as similar scientific 
models from Hungarian Educational system.

   Keywords: early teaching mathematics, gifted children, talents, programs for gifted children, 
strategies



A matematikai tehetségek specifikumai

 A matematikatanítás elemi szintjeit nem a matematikus képzés szükségleteihez kell idomítani, a 
világnak nem is túl sok matematikusra van szüksége, kiváló közgazdászokra, kémikusokra, fizikusokra 
és műszaki szakemberekre azonban annál inkább igény mutatkozik, és ezeken a területeken átlagon 
felüli szintű matematikai képességekre van szükség. 

 A kiemelkedő matematikai tehetségeket kiváló intellektuális képességeiken, magas fokú 
kreativitásukon és fejlett motivációjukon kívül, két különválasztható típus jellemzi (Reichel, 1997). 
Az egyik a fogalomalkotó, fogalom felismerő, aki egy problémával szembesülve modelleket alkot, 
hasonlóságokat ismer fel, leírja a jelenséget, meghatározza a szükséges fogalmakat, logikai hierarchiát 
alakít ki és racionálisan gondolkodik. A másik a problémával szembesülve meglát, felfedez valamit, 
egy új szempontot, bizonyos kapcsolatot vagy meglepő tényt, amely megoldást ad a problémára, vagy 
megmagyarázza a kérdéses jelenséget. A két típus megkülönböztetése azonban csak viszonylagos, 
inkább a tehetségekben jeletkező arányukban lehetnek eltérések. 

 A kiváló matematikai gondolkodású gyerekek már korán érdeklődést mutatnak a kvantitatív 
mennyiségek és összefüggések, illetve a térbeli alakzatok és viszonyok iránt. Szeretik a számjátékokat, 
élvezettel számolnak, keresnek és találnak összefüggéseket. Kedvelik a kirakójátékokat, a térbeli 
rejtvényeket, mintákat. Játékaikat rendszerezik, szortíroznak, osztályba sorolnak sok mindent. A 
matematikában vagy más kapcsolódó területeken megvalósuló alkotó teljesítmény jelzőiként azokat 
az érzékeny változókat keresik, amelyek a hatékony matematikai gondolkodás részei (Hamburgi 
Matematikai Tehetség Teszt, Hamburg Test für Mathematische Begabung, Wagner–Zimmermann 
1986). Ezek a tényezők a következők:

•	 az anyag szervezése,

•	 mintázat és szabályok felismerése,

•	 a probléma újrastrukturálása és a szabályok, mintázatok újrafelismerése,

•	 erősen komplex struktúrák megértése és használata,

•	 feldolgozás ellenkező és fordított módon,

•	 kapcsolódó problémák megtalálása vagy kialakítása.

 A matematikai tehetségek azonosításának széles tapasztalathalmazon alapuló szakirodalma 
van már, így egyre hatékonyabb eszközök állnak rendelkezésünkre az identifikáció terén. A főbb 
irányelvek és irányok röviden összefoglalva a következők:

•	 A korai érdeklődés és bensőséges kapcsolat a számok terén, a téri-vizuális játékok, rejtvények 
preferálása jelezheti az átlagon felüli matematikai képességeket.

•	 Matematikai tehetséggondozó programokba általában a válogatás három típusát és ezek 
kombinációit alkalmazzák: 



- objektív képességtesztek, 

- korábbi eredmények és teljesítmények a normál iskolai oktatásban, 

- a matematika iránti érdeklődés.

•	 A matematikai tehetséget legjobban matematikai feladatokkal lehet azonosítani. A kiváló 
matematikusoknak már kész repertoárjuk van a problémák megoldására. Még mielőtt 
számolni kezdenének, megtervezik a megoldáshoz vezető utat és a szükséges eljárásokat.

•	 A matematikai képességeket mérő számos eljárás geometriai rejtvényekből áll. 

•	 A téri-vizuális képességeket és a memóriát mérő eljárások sikerrel használhatók az 
azonosításban.

•	 Az intelligenciatesztek valamelyest korrelálnak a matematikai tehetséggel, de nagy eltérések 
lehetnek a tesztek eredményei között. Főleg a nem verbális téri gondolkodást kívánó eljárások, 
például a Raven-tesztek lehetnek jelzőértékűek.

•	 Az alkotó matematikai tehetség a problémamegoldásban meghatározott, igen hatékony 
folyamatokat használ, e folyamatok elemeinek azonosítása a tehetség jelzője lehet.

A matematikai tehetség fejlesztésének lehetőségei

 A matematikai tehetségek fejlesztése, ahogy az a legtöbb tehetséggondozó területen történik, 
alapvetően két dimenzió két típusába sorolható: iskolai, illetve iskolán kívüli, gyorsító, illetve 
gazdagító.

 Szerbiában a matematikai tehetségek számára nincsenek rendszeres, gyorsító, vagy gazdagító 
programok. A gyorsító programok lényegében ismertnek tekinthetőek (definiálják őket az általános 
tantervek), csak megvalósításuk ütközik mind formális, mind személyi akadályokba. Gyakorlati 
értéke is kérdéses, ezért igen ritkán van iránta érdeklődés. Ami a gazdagító programokat illeti, azok 
egyrészt hiányosak, másrészt viszont kevés ilyen tananyag áll a tanárok rendelkezésére, maguk a 
tanárok pedig nincsenek felkészítve e speciális anyagok készítésére. Az sem ismert, hogy az általános 
iskolák alsó osztályaiban milyen mértékben alkalmazott illetve hatékony a „mélységében”, illetve 
„szélességében” (kiegészítő, vagy új ismeretek) történő gazdagítás. Szerbiában az általános iskolai 
tanterv nem foglalkozik az első, második és a harmadik osztályos matematika oktatásának gazdagító  
programjával, csak a negyedik osztály számára létezik hivatalos programkeret, mely meghatározza az 
emelt szintű matematika oktatás tartalmát.

 Más országok esetében sem  szolgálják általában a kerettantervek a tehetség fejlődését, ehelyett 
az úgynevezett “tömegoktatásra”, az alapok, a minimumok elsajátítására ösztönzik a tanárokat. 
Ilyen körülmények közepette, a tanároknak külön  problémát jelenthet a gazdagító programok 
célja és operatív feladatainak definiálása. Meghatározhatják-e ezeket a paramétereket a matematika 
versenyek feladattípusai, vagy az ismert hazai és nemzetközi felmérések követelményei? Vagy a célok 



és feladatok egyszerűen a diákok képességeinek fejlesztése, ismereteinek elmélyítése, bővítése lenne? 
De mely tartalmak irányába, milyen mélységben és szélességben?

 Mind több az olyan kiadvány, amely kifejezetten a tehetséges gyermekeknek készül, akár 
önálló feldolgozásra is. Az alsós kisdiákok számára főleg a “játékos matematika” jelenthet megoldást, 
a különböző konstrukciós építőjátékoktól kezdve, a logikai játékokon át, egészen az aritmetikai 
és geometriai, vagy akár a számítógépes játékokig. Ez a tematika (“A játék szerepe a matematikai 
tehetségek gondozásában”) már volt tárgya korábbi konferenciáinknak (A tehetségek szolgálatában I. 
Nemzetközi Tehetséggondozó Konferencia, Magyarkanizsa, 2009). 

 Több országban  rendeznek különböző matematikai versenyeket (levelező és többszintű), 
működtetnek sokféle klubot, csoportokat, speciális matematikai iskolákat stb. Mindez akkor 
jelenthetne hatékony megoldást a matematikai tehetséggondozásban, ha a kiemelkedő teljesítményeket 
mutató gyerekeknek lehetőséget biztosítanának az érvényesülésre, továbblépésre, fejlődésre. A 
matematikai tehetségekkel való munka stratégiájának  általánosítható eredményeitől, különösen a 
kisiskolások körében még igen távol tartunk, ilyennemű rendszeres kutatásokról is alig beszélhetünk. 
Vannak olyan vélemények is, hogy az alsó osztályokban még korai a matematikai tehetségekkel külön 
foglalkozni (?).

A kezdő matematikaoktatás gazdagító programjainak stratégiája

Abból a feltételezésből indulunk ki, hogy igenis vannak olyan kisdiákok (akár felismerjük őket, 
akár nem), akik hajlamosak a matematika magasabb fokú művelésére, rendelkeznek megfelelő 
adottságokkal, képességekkel, motivációval, amelyekre építkezni lehet. Ezekre igen egyszerű felfigyelni, 
úgy játék közben, úgy a mindennapi munka végzése alkalmával, de különösen a „matematikai 
törzsanyag” elsajátítása folyamataiban.

Az sem kétséges, hogy az igazi pedagógus szeretne minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, 
hogy diákjait a megfelelő tantervek szellemében, a legmagasabb szinten nevelje és oktassa, főleg az 
alaptantárgyak terén (a matematika mindenképpen ezek közé tartozik).

A differenciáció és az individualizáció (módszertani és tartalmi) is mind nagyobb teret hódítanak 
iskoláinkban. A gyakorlatban mind gyakrabban jelentkeznek a matematikai tartalmakat népszerűsítő 
szakkörök, az emelt szintű oktatás különböző szintjei és formái, léteznek „kismatematikusok” számára 
készült szaklapok és más matematikai irodalom.

Mi határozhatja meg az emelt szintű (gazdagító) matematikaoktatás tartalmát?
Könnyebb a válasz, ha létezik egy irányadó tantervkeret (mint például az általános iskola negyedik 

osztálya számára).



 IV. osztály (37 tanóra évente):

- Logikai és kombinatorikai feladatok (4 óra),

- Természetes számok és sorozatok (8 óra),

- Problémamegoldás módszerei és modelljei - alkalmazások (4 óra),

- Négyzet és téglalap – különböző problémák (felosztás, kerület, terület) (4 óra),

- Kocka és téglatest – különböző problémák (felosztás, építés, felszín stb.) (6 óra),

- Az elrendezési, mérési, mozgási stb. problémák (3 óra),

- Érdekes feladatok (rébuszok, bűvös négyzetek, matematikai keresztrejtvények, 
gyufarejtvények, tevékenységek matematikája stb.) (7 óra),

- Matematikai játékok (2 óra),

- Számítógépek (3 óra).

Kerettanterv nélkül is van lehetőség, gyakran szükség is az előírt tananyag gazdagítására. Az 
alaptanterv megvalósítása értelemszerűen magába foglalja az előírt óraszámtól való 10%-os eltérést, 
ami lehetőséget nyújt az egyes kiemelt témák „mélyítésére”, vagy „bővítésére”, más, kevésbé fontos 
témák rovására. A prioritásokat és a megfelelő tartalmakat nyilván csak az alaptantervi követélmények 
függvényében lehet meghatározni, még akkor is, ha ezeket a tanórán kívül (tehát nagyobb óraszámmal) 
is kívánjuk megvalósítani. 

Az előírt tananyag gazdagításának irányát és tartalmát egy specifikus tényező is befolyásolhatja. 
Ha összehasonlítjuk hivatalos tanterveinket más, fejlettebb országok vonatkozó tanterveivel, könnyen 
megállapíthatjuk, hogy miben maradtunk le. Az ilyen tartalmak főleg a következő témaköröket 
érintik:

- Kombinatorika,

- Valószínűségszámítás,

- Statisztika,

- Mértani transzformációk.

 Ezeket a tartalmakat is, mint a matematikai gondolkodás alapjait (logikai műveletek), a 
matematika alapfogalmait (halmazok) és módszereit (matematikai modellezés) stb. megfelelő 
módszertani transzformáció alkalmazásával érinteni kell az oktatás kezdetétől, ellentmondva ezzel 
a matematikaoktatás linearitásának, ami nem feltételezi a koncentrikus körök elvének követését sem, 
hanem a spirális elv érvényesítéséért száll síkra, a propedeutika szellemében.  



A kezdő matematikaoktatás kiegészítő programkeretére vonatkozó ajánlás

A fentiek alapján nem tűnik túl ambiciózus feladatnak megjelölni és graduálni azokat a tartalmakat, 
amelyek az emeltszintű matematikaoktatás, illetve a kis matematikusok toborzásának és ápolásának - 
akik remélhetőleg tehetségekké fognak fejlődni - programját képezhetnék. Ezeknek a programoknak a 
megvalósulása természetesen sokféleképpen történhet, differenciált, illetve individualizált rendszeres 
oktatás formájában, szaklapokon keresztül, iskolai, vagy más szervezési forma által biztosított 
emeltszintű oktatás keretein belül, mentoriális segítséggel stb.   

I. osztály (36 óra évente)

- Logikai játékok, halmazok képzése a logikai készlet (vagy más didaktikai anyag) 
alkalmazásával. Számítógépes játékok (8 óra),

- A relációk – kapcsolatok keresése emberek, tárgyak, halmazok, majd számok között 
(tárgyi tevékenységgel, rajzzal és nyíljelöléssel) (4 óra),

- Testek építése kockákból, „téglákból”. Különböző elemek (tárgyak és személyek) sorba 
rendezése többféleképpen (permutációk), több tárgyból (személyből) 2-3 elem kiválasztása 
többféleképpen (kombinációk) (6 óra),

- Síkidomok nyírása, szabása, felbontása, kirakása (mozaikok). Egybeesés (egybevágóság), 
hasonlóság, szabályosság (4 óra),

- Szöveges feladatok. „Történetek” eljátszása, kirakása, lerajzolása, elmondása (valóságból, 
képről). Nem számolási műveletekre vezető szöveges feladatok. Számolási műveletekkel 
kapcsolatos szöveges feladatok – megfogalmazása, ábrázolása, lejegyzése műveletekkel és 
megoldása, redefiniálás. (10 óra),

- Tájékozódás vonalon, síkban, térben. Sorok, oszlopok, négyzetes hálók, léptékek, 
helyzetmeghatározás a síkban (4 óra).

II. osztály (36 óra hetente)

- Halmazok. Elemek osztályozása megadott, önállóan választott, elkezdett válogatásban 
– felismert szempontok szerint. Véges és „végtelen” halmazok. Részhalmaz, halmaz-
diagramm, fadiagramm. Műveletek halmazokkal: unió, metszet, különbség, szorzat. 
Számpárok grafikus ábrázolása (8 óra),

- Logikai állítások, matematikai tartalmakkal is. Döntés az állítások igazságáról, nyitott 
mondatok, Tagadás, konjunkció, diszjunkció, implikáció, ekvivalencia – konkrét példákon 
(6 óra),

- Számrendszerek. Csoportosítások kettesével, hármasával,… ötösével,… tízesével. 
Átváltások és beváltások, a „leltár” felírása az adott (szám)rendszerben (4 óra),



- A negatív szám fogalmának bevezetése. A hőmérséklet megfigyelése, leolvasása hőmérőről. 
Adósság. A kivonás elvégezhetősége. A negatív számok és ábrázolásuk a számegyenesen 
(4 óra),

- A problémamegoldás módszerei: a (hamis)feltételezés módszere, a halmazmódszer, a 
gráfmódszer, az inverzió módszere, a szakaszmódszer, az egyenletek és egyenlőtlenségek 
módszere (8 óra),

- A kombinatorikai problémák. Permutációk, kombinációk és variációk előállítása (minél 
több komplexió) konkrétumokkal, betűkkel, számokkal (6 óra).

III. osztály (36 óra)

- „Mindegyik”,  „van olyan”, „egyik sem”, „nem mind”, stb. kifejezések használata 
konkrét esetekben. A nyitott mondat igazsághalmazának megkeresése véges 
alaphalmazban. Az indukció példái. Ellenpéldával történő cáfolás. (6 óra),

- Számolási műveletek a kettes (és más) számrendszerben (4 óra),

- Geometriai transzformációk: transzláció, rotáció, szimmetria. Mozgások megfigyelése, 
tapasztalatok gyűjtése, tevékenységek síktükörrel, a tengelyesen szimmetrikus 
alakzatok megfigyelése. Konstrukciók (8 óra),

- A problémák modellezése és megoldása: a táblázatmódszer, a téglalap módszer, a 
skatulya-elv (Dirichlet), az egyenlő arányok módszere (6 óra),

- Valószínűség. A „biztos”, „lehetséges, de nem biztos” (véletlen) és a „lehetetlen” 
események. Valószínűségi játékok, kísérletek – véletlen események gyakoriságának 
megállapítása, ábrázolása (oszlopdiagramon). Sejtés megfogalmazása adott számú 
kísérletben – az események gyakoriságára vonatkozóan. A véletlen események mérése 
(relatív gyakoriságok) (6 óra),

- Statisztika. A statisztikai adatok gyűjtése, rendezése, ábrázolása táblázatban, 
grafikonon. A számtani közép (átlag). A táblázatok, grafikonok olvasása, értékelése (6 
óra).

Zárószó

 A matematikai tehetségfejlesztő iskolai programok definiált stratégiája, valamint a kezdő 
matematikaoktatás kiegészítő programkeretének ajánlása hozzájárulhat a kisiskolás matematikai 
tehetségek felismeréséhez és szervezett fejlesztéséhez.

 Ezeknek a programoknak a megvalósítására csakis akkreditált tanárok hivatottak, akkreditált 
intézmények keretein belül. A programokat elsajátító diákoknak külön diplomát kell kapniuk, 
melyben fel lesz tüntetve a megvalósult program – az egyéni elsajátítás minősége, a vezető tanárok 



kompetenciái, valamint a programszervező intézmény neve a megfelelő akkreditációs adatokkal. Az 
emelt szintű oktatásban is különböző szinteket lehetne megállapítani, amelyek egymásra épülnének.
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TEHETSÉGGONDOZÁS A NYITRAI MAGYAR NYELVŰ 
PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN

Összefoglaló

 Nyitrán már 50 éves múltra tekint vissza a magyar nyelven folyó egyetemi oktatás, pontosabban 
a pedagógusképzés a magyar nyelvű alap- és középiskolák számára. Az 50 év eredményeként 
könyvelhetjük el a  Közép-európai Tanulmányok Karának megalakulását is. Cikkemben rövid 
áttekintést nyújtok a múltról, fejlődésről és jelenről, különös tekintettel a  pedagógusjelöltek 
tehetséggondozására és az ő felkészítésükre a jövőbeni tehetséges tanulóikkal való munkára.

 Kulcsszavak: magyar nyelv, egyetemi képzés, Nyitra, pedagógusképzés, tehetséggondozás

TALENT SUPPORT ON TEACHER TRAINING IN 
HUNGARIAN LANGUAGE IN NITRA

Abstract

 University education in Hungarian language, more precisely the teacher training for Hungarian 
primary and secondary school teachers in Slovakia has got a 50-year-old tradition in Nitra. The most 
important result of those fifty years for the Hungarian minority was the foundation of the Faculty 
of Central European Studies. This paper consists of a short overview about the history, progress and 
present of education, focusing on the support of talented students and their training for work with 
their future talented pupils. 

 Keywords: Hungarian language, education, Nitra, teacher training, talent support



Bevezetés

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem már több mint 50 éves múltra tekinthet vissza. 
2010 márciusában a komplex akkreditáció eredményei alapján az oktatásügyi miniszter átadta 
rektorunknak azt az okiratot, amely alapján intézményünket az egyetemek közé sorolhatjuk. A 
tudományos kutatómunka, a minőségbiztosítás, a szakértelem, a  pedagógiai mesterség és a nyílt 
kommunikáció egyetemünkön prioritást élvez. 

Magyar pedagógusképzés a Konstantin Filozófus Egyetemen

Nyitrán 1959-ben nyílt meg a Pedagógiai Intézet, amely Szlovákiában az alapiskolai tanító- 
és tanárképzést látta el, és itt kezdődött 1960-ban a pedagógusképzés a magyar iskolák részére is. 
1964-től a  Pedagógiai Karrá átnevezett főiskolán egészen 1974-ig folyamatosan a  magyar iskolák 
igényeinek megfelelő számban és szakpárosításokban képeztek tanítókat és tanárokat. 1993-ban 
történt belső szerkezeti átalakulások folyamatában a nyitrai Pedagógiai Kart három karral rendelkező 
Pedagógiai Főiskolává alakították, majd 1996-ban felvette a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem 
nevet. 1999-ben a magyar pedagógusképzés tagozati szervezeti formája jogilag megszűnt és helyette 
megalakult a Magyar Szekció, amely kezdeményezően lépett fel a magyar tanító- és tanárképzésre 
épülő egyetemi kar létrehozása érdekében, melynek következtében 2003. november 11-i hatállyal az 
egyetem rektora kiadta a Közép-európai Tanulmányok Karának Alapítólevelét. Ezzel a Konstantin 
Filozófus Egyetemen kari szintre emelkedett a szlovákiai magyar pedagógusképzés, ez által biztosítva 
Nyitrán a szakmai, tudományos és infrastrukturális hátteret. (Pšenáková, 2008)

A Konstantin Egyetem és jogelődjei az elmúlt ötven évben több mint 4500 magyar pedagógust 
képzett a magyar iskolák számára. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy Szlovákiában a magyar alap- 
és középiskolák tanárainak többsége Nyitrán szerzett diplomát.

Jelenleg a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem a 34 szlovákiai állami egyetem és felsőoktatási 
intézmény közül a hatodik legnagyobb egyetem, ahol a Bolognai folyamatban elfogadott háromszintű 
képzés folyik. Az egyetem 5  karának 43 tanszéke és 9 kutatóintézete biztosítja az akkreditált BA, 
mester és doktori képzésben résztvevő diákok oktatását, valamint a  tudományos tevékenységet. 
Egyetemünkön a 2010-es évben több mint 12 000 nappali és levelező tagozatos hallgató tanult, kb. 
50–60 között mozog évente a külföldi diákok száma és a doktoranduszképzésben közel 300 hallgatót 
tartunk számon. A magyar nyelvű hallgatók száma ebben az iskolaévben sajnos csökkent, jelenleg kb. 
930 fő.



A Közép-európai Tanulmányok Kara

A Közép-európai Tanulmányok Kara a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem „legfiatalabb” 
kara. Megalakulását az 50 éves magyar nyelvű oktatás eredményeként könyvelhetjük el. 

  A karon jelenleg 3 tanszék:

Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, 

Areális Kultúrák Tanszéke, 

Elementarisztika Tanszék

 és 2 intézet:

Nemzeti és Nemzetiségi Kultúrák Intézete, 

Természettudományi és Informatikai Intézet

működik. Ezeken belül 42 pedagógus, 1 kutató és 9 adminisztratív dolgozó látja el a mindennapi kari 
teendőket.

Karunkon megalakulásakor kétszintű képzés indult el, de már negyedik éve folyik képzés a 
Hungarológia doktori programban is. A múlt évben sikerült akkreditáltatni és elindítani egy új, 
nem csak Szlovákiában, de a szélesebb régióban is egyedülálló, doktori programot – Magyar nyelv és 
irodalom oktatásának elmélete címmel.

A tehetséggondozás

A világ fejlett országai fokozott figyelmet fordítanak a tehetséggondozásra, mivel a tehetséges 
egyének hozzák az ország részére azokat a javakat (lehetnek ezek intellektuális, technikai, művészeti, 
sport vagy más tevékenységek, produktumok), 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. Magyarországon ennek 
egyik példája a Magyar Géniusz Program és a Tehetségpontok megalakulása. (Pšenáková, 2008)

Szlovákiában több törvény is szabályozza a tehetséggondozást, legfőképpen az 1984-ben 
kiadott 29-es törvény - az úgynevezett „iskolai törvény“ - 41-ik paragrafusa, amely meghatározza a 
tehetséggondozás feltételeinek megteremtését az iskolákban, mindenekelőtt olyan iskolák és osztályok 
kialakításával, amelyekben néhány tantárgyat bővített óraszámban oktatnak. A 2005/5-ös törvény 
alapján lehetőség nyílik a speciális oktatásra és nevelésre, beleértve a tehetséges diákok individuális 
oktatását is. 



A tehetséggondozás fontos feladat az oktatás mindhárom szintjén, sajnos ezek a törvények 
mégsem vonatkoznak a felsőoktatásra, ahol nehezen tudunk megkülönböztetett tehetséggondozásról 
beszélni. Vajon az illetékesek úgy ítélték meg, hogy az egyetemisták már mind tehetségesek? 
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)

A szlovákiai magyarság szempontjából is nagyon fontos a tehetséggondozás. Nagyon tetszettek 
személyes ismerősömnek, Ádám Zitának a Pro Scholis Gömör és Nógrád Kistérségi Közoktatás-
fejlesztéséért tehetségpont vezetőjének a Géniusz portálon megjelent szavai:

„A tehetséggondozás, egy kisebbségben élő nemzetrész jövőjéről való törődés, a saját értelmisége 
és kitűnőségeinek nevelése korparancs. Egy kisebbségi sor(s)ból kiemelkedő tehetség a  kisebbség 
presztízse is. A helyi, kistérségi, regionális, megyei oktatási koncepciók, stratégiák és minőségbiztosítás 
megalkotása egyben záloga lenne a tehetségekkel való törődésnek, ami napjainkban is várat magára.” 
Teljes mértékben egyetértek azzal a gondolatával is, miszerint: „Ha csak az iskola teszi a dolgát, az 
kevés. Szükség van a szociális szférára, az önkormányzatokra, a felsőoktatásra, hogy összehangoltan 
cselekedjenek a tehetségek érdekében.” (http://geniuszportal.hu)

Jelenleg a szlovákiai magyar tehetséggondozás szervezése a következő szervezetek programjaiban 
valósul meg:

•	 Katedra Társaság – tanulmányi versenyek szervezése (1992-től), folyóiratok és szakmai publikációk 
kiadása,

•	 A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) - nyári táborok és a tehetséggondozás 
elméletét érintő pedagógus-továbbképzések szervezése,

•	 Tehetségpontok létrejötte és tevékenységük kibontakozása,

•	 Felvidéki Tehetségsegítő Tanács megalakulása (2011) – (az SZMPSZ kezdeményezésére és 
irányításával) - a szlovákiai magyar tehetségtámogató szervezetek munkájának segítése, a 13 
működő tehetségpont koordinálása, a tehetséggondozás szervezése.

Karunkon a tehetséggondozás, még ha nem is volt külön nevesítve, valahol ott rejtőzött 
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)

Az elmúlt évben azonban 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. Az 
interaktív tábla használatát, saját tapasztalataim alapján, a legjobban a tanítóképzős diákok élvezik. A 
múlt félévben ezek voltak a legszórakoztatóbbak és legérdekesebbek a heti óráim közül, és nyugodtan 
akár tehetséggondozó óráknak is felfoghattam őket.

Karunkon rajz- és zenetanárokat is képezünk. Ezek a diákok eleve tehetségeseknek tekinthetők, 
mivel a művészet iránt érdeklődők már kicsi koruktól kezdve valamivel többet foglalkoztak saját tehetségükkel és 
legtöbbször fejlesztették is azt. Ezt az adottságukat nálunk tovább fejleszthetik a tanórákon túlmenően 
is, például a magyar diákok vegyes kórusában vagy a színjátszó körben. Rajztanáraink a diákok 
legjobb munkáiból (festmények, rajzok, kézimunkát, stb.) évente kétszer rendeznek kiállítást, ezzel is 
motiválva őket a jobb teljesítményhez. (Pšenáková, 2010).

Minél előbb ismerjük fel a tehetséget hallgatóinkban, annál korábban tudjuk felkarolni őket és 
motiválni tehetségük fejlesztésére.

Zobor Tehetségpont

Eddigi tehetséggondozó tevékenységünk eredményeként 2011 januárjában karunk mellet 
megalakítottuk és regisztráltuk a Zobor Tehetségpontot. Először 2008-ban találkoztunk a tehetségpont 
fogalmával és megalakulása lehetőségével, de akkor karunk vezetése úgy döntött, hogy nincs rá elég 
szakemberünk erre a tevékenységre. De látva a körülöttünk elindult folyamatot, a szlovákiai magyar 
iskolák tehetségpontjainak létrejöttét, és a tőlük felénk - mint felsőoktatási intézmény felé - irányuló 
segítségkérést, mégiscsak megszületett a regisztráció, mivel úgy gondolom, ha már úgyis valamilyen 
formában ezen munkálkodunk, akkor miért ne nevesítsük és adjunk neki hivatalos formát, amelyet 
elismernek mások is. Igaz, sok munka vár még ránk, hogy utolérjük a „nagyokat”, de mindenfajta 
aktivitás, még ha kicsi is, segítheti a kitűzött célok elérését.

Mai oktatói gárdánk, a rendelkezésünkre álló infrastruktúra és képzési rendszer, a hazai és 
külföldi kapcsolatrendszerünk és szakmai tapasztalatunk, azt hiszem, kétséget kizáróan alkalmassá 
teszi karunkat erre a tevékenységre és elhivatottá teszi a tehetségpont munkájában résztvevő tanárokat 
a határon túli magyar tehetségek felkarolására. Leendő programjainkban elsősorban a közismereti, 
művészeti (különösen zenei) tárgyak, valamint a sport terén sikeres személyek tehetséggondozására 
koncentrálunk, ami konkrét programokban valósul meg, mint például TDK, Felvidéki TDK, 
konferencia-részvétel, kiállítások, koncertek, zenei tábor és sportversenyek.



Befejezés

Karunk végzős hallgatói, elfoglalva tanítói és tanári széküket, bizonyára találkoznak majd olyan 
diákokkal, akikben felismerik a tehetséget. Csak rajtuk fog múlni, képesek lesznek-e őket felkarolni és 
megkülönböztetett módon foglalkozni velük. Ezért nagyon hasznosnak tartom, ha már az egyetemi 
tanulmányaik alatt felhívjuk erre a tényre figyelmüket, és felkészítjük őket a tehetséges diákokkal 
való munkára is. A  Zobor Tehetségpont segítséget nyújthat ebben is, mert ha bekapcsolódnak 
a tehetségpont munkájába, hasznos tapasztalatokat szerezhetnek, hogyan lehet a tehetséges tanulókat 
felkarolni, motiválni és lelkesíteni még jobb eredmények eléréséhez. Csak remélni tudjuk, hogy a 
karunkon megszerzett tudás, elsajátított gyakorlat és saját tapasztalatuk alapján, pedagógusi pályájuk 
során bekapcsolódnak a tanulók tehetséggondozásába is.
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A BETŰ RAJZOLATÁTÓL A KÉP MESEMONDÁSÁIG
Rezümé

 Az előadás alaptézise szerint 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. Mind a kortárs 
képelméleti paradigmákkal korrespondáló gyakorlati fogások és értékrendszer, mind pedig az 
irodalomtörténetileg ellenőrizhető írásmódok megismertetése másodlagos a kognitív képességek 
stimulálásának lehetősége mellett, amire a mondott diszciplínák a legújabb neurológiai kutatások 
szerint is alkalmasak.

 A tehetség fölismerésének és segítésének kritériumrendszere interdiszciplináris ki-/
összemozdulások hálózatában működik, amelynek föltérképezéséhez Gilles Deleuze, W.J.T. Mitchell 
és Dieter Mersch néhány fogalma lehet alkalmas, illetve az oktató felelősségének fölismerése, megfelelő 
fölkészítése.

 Kulcsszavak: nyelv-kép/kép-nyelv, aiszthetikus-diszkurzív

DRAWING LETTERS/TALKING DRAWINGS
Abstract

 The study draws from theoretical work of Gilles Deleuze, W.J.T. Mitchell and Dieter Mersch 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



Az alább következő megfontolások kiindulópontja és tézise szerint 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.

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 
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 elmélyített. 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 tudományterületeken 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 háborúban talál rá önnön 
eredetére. Emellett 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 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 hozásuk, 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 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 említett 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 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 (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 fenti médiafilozófiai megfontolások a nyelv és irodalom, valamint a képzőművészetek oktatásának 
közelítéséhez kívánnak teoretikus alappal, vagy legalábbis a teoretikus megalapozás lehetőségének 
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.
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A GYERMEKKORI ANYANYELVI KÉSZSÉGEK ÉS A 
TEHETSÉG

Rezümé

 A felmérés a kimagaslóan jó képességű középiskolai tanulók gyermekkorban kialakult 
anyanyelvi készségeit tárja fel. A kérdőíves kutatás az összefüggést keresi a korai olvasás, a családi 
háttér, az olvasási szokások, a felnőttekkel kialakított kapcsolatok, a versenyszellem megléte/meg nem 
léte és a tehetség kibontakozása között. A tanulmány a tehetséggondozóba felvételt nyert tanulók 
gyermekkorában kialakult/kialakított anyanyelvi kompetenciát méri fel és hasonlítja össze egy 
szakközépiskolai kontroll csoporttal.

 Kulcsszavak: anyanyelvi kompetencia, családi háttér, gyermekkor, nyelven kívüli elemek, 
olvasás, tehetség

MOTHER TONGUE SKILLS AND GIFTEDNESS
Abstract

 The survey explores the mother tongue skills of secondary school pupils with exceptional 
talents. The research seeks correspondence between early reading, family background, reading habits, 
child-adult relationships, competitiveness and the unfolding of talents. The study measures first year 
pupils’ mother tongue competencies that have been developed during childhood. The pupils are in 
their first year at the Philological Grammar School and their results are compared with a control 
group from a technical college.

 Keywords: mother tongue competence, family background, childhood, non-linguistic 
elements, reading, talent



1. A tehetségvédelem szervezett színterei az iskolák. A társadalom, a család és a kortárscsoportok 
háromasába kell, hogy beépüljön ahhoz, hogy a tehetséges gyerekek foglalkoztatását, felkarolását 
fel tudja vállalni. A tehetségkoncepció attól válhat eredményessé, ha ezen tényezők összetevőinek 
egymásra gyakorolt kölcsönhatásaival, változásaival számol. A tehetséges gyermekek „kilógnak” 
az átlagos képességű gyerekek közül, az általános és középiskolák munkaterve pedig az átlagra van 
tervezve. Ezt a súrlódást tudjuk kiküszöbölni az által, hogy tehetséggondozó intézményeket, pontokat 
hozunk létre.

A szülők szerepét a tehetségek kibontakoztatásában nem lehet elégszer hangsúlyozni. A tehetségígéretek 
felkutatásába meghatározó az ő véleményük, rálátásuk gyermekük fejlődésére. „Kanadában – például 
– igen körültekintő módon szervezték meg a tehetségek felkutatását. Értékes útbaigazítást találunk egy 
széleskörűen alkalmazott módszerben. Ennek középpontjában egy részletes kérdőív áll.” (Harsányi 
1994:147). A könyvben ismertetett 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. 
„A társadalom, a nyelv használói megítélik a nyelvhasználatot. A nyelvhasználat sztereotipikus 
ítéleteket, diszkriminációt, indulatokat válthat ki” (Borbás 2010: 2).

2. Jelen kutatás arra keresi a választ, hogy a tehetséggondozó középiskolába felvételt nyert diákoknak 
milyen nyelvi kompetenciáik voltak gyermekkorukban, kimutatható-e valamilyen különbség 
e szempontból szakközépiskolába íratkozott társaiktól. Megfigyeli a játékok típusait, amelyek 
esetlegesen hozzájárulhattak a kreativitás kibontásához. A megkérdezettek, a diákok, válaszaikat a 
kérdőív kitöltésével továbbították. A felmérésben összesen

114 szabadkai középiskolás diák vett részt. A munka hipotézise, hogy a tehetséggondozó középiskolába 
felvételt nyert tanulók már 3-6 éves korukban nyelvileg magasabb kompetenciákkal rendelkeztek 
(olvasás, írás terén), mint kortársaik, hogy több időt töltöttek el olvasással életük különböző 
szakaszaiban, gyermekkori játékaik megválasztásában estlegesen különbség mutatkozik meg a két 
csoport tagjai között (függetlenül a nemtől).

3. Eredmények

3.1. A következő két ábra azt szemlélteti, hogy a TGK (tehetséggondozó gimnázium) és a SZK 
(szakközépiskola) diákjainak válaszai között szignifikáns különbség mutatkozik meg a következő 
állítás kapcsán: Hároméves koromban folyékonyan beszéltem, és bonyolultabb szavakat is használtam.



1. ábra. TG-s tanulók 3 éves beszédfejlettsége

2. ábra. SZK-s tanulók 3 éves beszédfejlettsége

A TG gimnázium diákjainak bevallása szerint 60%-uk már 3 éves korában folyékonyan beszél, 
míg a SZK iskola megkérdezett diákjainak mindössze 20%-a állítja ezt magáról. Érdekes lenne 
megkérdezni a szülőket is miként vélekednek gyermekük beszédszokásairól, habár, amennyiben a 
diákok önmagukról alkotott képét tükröznék a válaszok, akkor is fontos és jelentős következtetéseket 
vonhatnánk le a válaszok kapcsán. 



3.2. A korai betűismeret és tehetség párhuzama kapcsán a kérdőív a következőt mutatja ki: 

3. ábra. TG-s tanulók 4-5 évesen tudnak olvasni

4. ábra. SZK-s tanulók 4-5 évesen tudnak olvasni

Amennyiben bármely tehetség-modellhez igazítjuk ezeket a megfigyeléseket, levonhatók a 
következtetések, pl.: F. Feldhusen azon megállapításai a tehetségekre jellemző tulajdonságok kapcsán, 
miszerint a tehetséges tanulók „Nagy szókinccsel rendelkeznek, korán kezdenek olvasni, folyékonyan 
fejezik ki magukat és jó helyesírók.” (Duró 63)



3.3. A kérdőív arra is keresi a választ, hogy az általános iskolában a tanulók megítélése szerint mindig 
jó osztályzatokat kapott-e. A két válaszadó csoport közötti eloszlás a következő:

5. ábra. TG-s tanulók eloszlása az általános iskolában kapott osztályzatok alapján

6. ábra. SZK-s tanulók eloszlása az általános iskolában kapott osztályzatok alapján

A válaszadókról azonban nem állíthatjuk, hogy tehetségesek, hiszen jó osztályzatokat kaptak 
általános iskolában, viszont az megállapítható, hogy több „jó tanuló” került a tehetséggondozó 
gimnáziumba, mint szakközépiskolába. Ebben önmagában nincs semmi meglepő. Az eredmény 
csak a többi összehasonlítás függvényében válik értékelhetővé. A felmérés nem terjed ki arra sem, 
hogy alulteljesítő tehetségek vannak-e a megkérdezettek között. Az iskolában alulteljesítő tehetségek 
kiszűrésére többtényezős magyarázattal szolgál Harsányi István könyvében. (Harsányi 1994:153)



3.4. A kérdőív azt a kérdést is felteszi, hogy volt-e a tanulóknak olyan általános iskolai tárgya, amit 
unalmasnak tartott, mert könnyű volt. A TG gimnázium tanulóinak százalékos aránya e kérdésben 
következőképpen alakult: 58%-a unatkozott általános iskolában valamely órákon, míg a SZK iskolás 
diákok 36%-a érzi úgy, hogy unatkozott általános iskolai tanulmányai során valamely tanórán, mivel 
a tantárgy nem tudott számukra új ismereteket közvetíteni.

A TG gimnázium (német és angol szakos) diákjai a következő tantárgyakat nevezték meg: 

Magyar 13

Angol 11 (Különórára 6-an jártak ezek közül a tanulók közül)

Matematika 7 (2 tanuló jár matematika különórákra)

Természet és társadalom 4

Német 4 (2 jár különórákra)

Képzőművészet 3 (Az egyik tanuló járt szakkörre)

Szerb 3 (Kettő diáknál az apa anyanyelve szerb, a harmadiknál pedig az anyáé)

Történelem 3

Műszaki 3

Biológia 3

Fizika 2

Testnevelés 2 (A tanulók sportoltak)

Informatika 1

Zene 1

A SZK iskola diákjai között pedig a következő az eloszlás (megközelítőleg ugyanannyi számú diák 
között):

Matematika 4

Testnevelés 4 (1 sportolt a válaszadók közül)

Biológia 4

Szerb 2

Zene 2

Műszaki 2

Történelem 1



Képzőművészet 1

Német 1

Informatika 1

Angol 1 (A tanuló különórára járt)

Természet és társadalom 1

Megfigyelhető, hogy a TG tanulói általános iskolában jelentős számban unatkoztak iskolai órákon, 
elsősorban a nyelvi órákat és a matematika órát nevezték meg. 

3.5. A napi óra olvasás elosztva a tanulók számával, tagozatonként a következő átlag napi olvasást 
jelenti/fő/ órák száma:

 Korosztály    
Osztály 3-tól 6 év 7-től 10 év 11-től 14 év 14 évtől
TG 1. Angol 0.26 2.37 2.37 2.11
TG 3. Német 0.27 1.47 1.8 2.27
TG 3. Sport 0.12 0.72 1.2 0.86
SZK 3.o. 4 éves 0.04 0.78 1 0.66
SZK 3.o. 3 éves 0 0.35 0.41 0.71
SZK 1.o. 4 éves 0.36 1.04 1.32 1.32

7. ábra. Tanuló/ Nap/ Óra

A táblázat adatai igazolják, hogy az olvasottság foka egyenes arányban van a képzettséggel. 
Megfigyelhetjük, hogy azok a tanulók, akik 10 éves korukig több időt töltöttek olvasással, 
tehetséggondozóba járnak, kevesebb arányban olvasnak a 4 éves szakközépiskolába járók (átlagosan), 
és azok a diákok, akik a 3 éves szakközépiskolába járnak, minimális időt szánnak olvasásra.1

3.6. Nagyon meghatározó a beszédfejlődés alakulásában, hogy a gyermek kivel/kikkel kommunikál 
legtöbbet. Arra a kérdésre, hogy mely korosztály társaságát keresték gyermekkorukban, a TG 
gimnáziumba járó tanulók 70%-a azt a választ adta, hogy a felnőttek és testvérük társaságát kereste, 
míg a SZK iskolába járó diákoknak 50%-ára jellemző ez.

4. Zárógondolatok

A tanulmányok többsége az iskolai tehetséggondozással foglalkozik, kevés szakirodalom található 

1  Az iskolaérettség és olvasáselsajátítás magyarországi eredményei kapcsán további adatok: 
Sztanáné Babits Edit 2004: 137 – 150. 



az óvodai tehetséggondozásról, s még ritkább az a tanulmány, cikk, kutatás, ami az anyanyelvi 
kompetenciák kialakulásának és fejlődésének objektív, ill. szubjektív körülményeit vizsgálná a 
tehetséges gyermek szolgálatában. Jelen tanulmány csupán azokat a jegyeket igyekszik feltárni, 
amelyek esetlegesen megmutatkoztak a tehetséges tanulók anyanyelvi készségében gyermekkorukban. 
A kutatás folytatásában arra igyekszem keresni a választ, hogy a család miként járul hozzá (illetve 
mivel járulhatna hozzá) a tehetséges tanulók képességeinek célirányos fejlesztéséhez.
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KISISKOLÁS KORBAN FELISMERT MATEMATIKÁBAN 
TEHETSÉGES TANULÓK PÁLYAKÖVETÉSE

Összefoglaló

 A kisiskolás korban felismert tehetség nagyon fontos a későbbi tehetséggondozás szempontjából. 
Mérhető eredményei mutatkoztak ennek a vajdasági magyar matematikában tehetséges gyerekek 
körében, akiknek tanulmányi eredményét   követve az elmúlt másfél évtizeden át, nyilvánvalóvá 
vált, hogy a szervezett tehetséggondozás nem csak a középiskolai és egyetemi előmenetelüket, 
hanem társadalmi beilleszkedésüket is pozitívan befolyásolta. A vizsgált tanulói csoport esetében 
egyértelműen felismerhetőek a tehetségek életét meghatározó jelentős tényezők: az iskolai tanítói, 
tanári érdeklődés, a család, a generációs csoport befolyása.

 Kulcsszavak: matematikában tehetséges tanuló, külső tehetségfaktorok 

PRAĆENJE KARIJERE U NIŽIM RAZREDIMA 
PREPOZNATIH TALENATA U MATEMATICI

Sažetak

 Blagovremeno prepoznavanje talenata je od izuzetne važnosti za dalji rad sa njima. Prateći 
životnu karijeru mladih u Vojvodini, koji su bili uključeni u rad sa talentima u matematici od nižih 
razreda osnovne škole,  kvantitativno se može iskazati pozitivan uticaj organizovanog rada sa tim 
talentima ne samo u kontekstu njihovog srednjoškolskog i fakultetskog uspeha, već i njihovog 
uspešnog integrisanja u društvo. Kod praćene grupe se jednoznačno mogu prepoznati karakteristični 
uticaji škole, učitelja i nastavnika, porodice i generacijske grupe.



TRACKING STUDENTS WITH TALENT FOR 
MATHEMATICS DETECTED IN EARLY ELEMENTARY 

SCHOOL
Abstract

 Talent detected in early elementary school age is crucial in terms of future nuturing of talent. 
We have attained measurable results stemming from long-term tracking Vojvodinian young people 
talented in mathematics over a fifteen-year period. These data lend proof to the assumption that 
organized nurturing of talent in mathematics does not only provide intellectual stimulation in the 
given time and is likely to raise their level of success in their secondary and university stages, but 
also leads to more efficient social integration. The student group subject to research has definitely 
shown factors that have positively impacted their life and highlighted their talent: interest shown by 
schoolteachers, family, and their peers. 



I. A matematikában tehetséges diákok pályakövetésének jelentősége ma - bevezető

Az elmúlt egy évtizedben világszerte megfigyelhető a természettudományok és a műszaki képzések 
iránti csökkenő érdeklődés a fiatalok körében, ugyanakkor a szédületes informatikai társadalmi 
fejlődés az alapkutatásokban aktívan szereplő új munkaerőt igényel a világ minden pontján. A 
lanyhuló érdeklődés Európában valóban elgondolkodtató, hiszen a korábbi évtizedekben az európai 
egyetemek látták el kutatógárdával nem csak a kontinensen működő, hanem gyakran a tengerentúli 
kutatóintézeteket és felsőoktatási intézményeket is. Az okok kutatása már folyik és nagyon szerteágazó, 
továbbá a megoldás irányában is több lépés születik nap mint nap az Európai Unió és más térségbeli 
országok területén is. Fontos lépésnek tekinthető az az általános kezdeményezés, hogy a tehetség-
felismerésre és gondozásra a fiatalok minden korosztályán belül nagy gondot kell fordítani. Ezen 
belül különösen fontos a kisiskolások körében ez a tevékenység, hiszen a természettudományok, és 
elsősorban a matematika iránti érdeklődés, nem megfelelő oktatás, foglalkozás hiányában, már itt 
végérvényesen elveszhet. 

A vajdasági magyar közösségen belül a matematikában tehetséges gyerekek életpályáját  vizsgálva 
az elmúlt másfél évtized távlatából elmondhatjuk, hogy a korai tehetség-felismerés és a rendszeres 
foglalkozások, a versenyeken való megmérettetések és a sikerélmények ezt a vizsgált csoportot biztos 
pályára állították a továbbtanulás tekintetében, hiszen pályaválasztástól függetlenül a felsőoktatásban 
is megállják a helyüket. 

A figyelem elsősorban arra diákcsoportra irányult, amely az elmúlt évtized kilencvenes éveitől 
kezdődőden kisiskolásként bekapcsolódott a tehetséggondozásba a Vajdaságban, és a versenyeken, 
mint a megmérettetés fontos színhelyein, rendszeresen megjelent. Az akkori kisiskolások gyakorlatilag 
már a felsőoktatásban tanulnak, vagy már végeztek, tehát felkutatásuk és életpályájuknak a lekövetése 
komoly kutatómunkát igényelt. A felmérést és a kapcsolattartást lényegesen elősegítették az internetes 
közösségi portálok, amelyek segítségével  a vizsgált csoport tagjai ma is rendszeresen kommunikálnak, 
bizonyítva, hogy a tehetségek csoportjába tartozók nem csak az ismeretszerzésben jeleskedtek, hanem 
a közösségépítés tekintetében is jelesre vizsgáztak.  

II. Ki  miben, miért lett tudós - a felmérés eredményei

A felmérés első szakaszában a vajdasági matematikában tehetséges fiatalok körében végzett kérdőíves 
és a riportalapú információgyűjtés alapján a tehetségekkel foglalkozó központok, a versenylehetőségek, 
tehetséggondozók számbavételén túl a kutatás kvantitatív eszközökkel is kimutatta, hogy azok a 
fiatalok akik kisiskolás korukban a tehetséggondozásban részt vettek, pályaválasztástól függetlenül 
a felsőoktatásban is megállják a helyüket (Takács, 2009.). A korai tehetség-felismerés és gondozás 
mérhető eredményeket hozott a Vajdaságban a matematikában tehetséges gyerekek körében.1 

1  A kutatást az MTA Határon Túli Magyar Tudományosságért Ösztöndíj Program (MTA HTMTÖ) 
Kuratóriumának 2009. évi 2009B00101E számú pályázatára (2. kategória) a szerzőnek odaítélt pályázati támo-



Ez a felmérés mutatott rá arra is, hogy a tehetség Czeizel-féle modelljében szereplő egyéni 
tehetségfaktorokon túl az adott időszakban a Vajdaságban kiemelten fontos szerep jutott a külső 
hatásoknak: a családnak, a korcsoportnak, az iskolának és a társadalomnak (Czeizel, 2003.). Ezért 
a riport alapú kutatás ebben az irányban folytatódott 2010-ben. A megkérdezettek ugyancsak azok 
a fiatalok voltak, akik 1994-től aktívan részt vettek matematikai tehetséggondozó foglalkozásokon, 
rendszeresen versenyeztek a szerbiai és az anyaországi, illetve az anyaország által a határon túliak 
számára is meghirdetett versenyeken. Tekintettel arra, hogy a tanulók aktív részvételét jelentősen 
befolyásolta a tesztszerű versenyek (elsősorban a Zrínyi Ilona Matematikaverseny) elterjedése, a 
megkérdezettek és érintettek is ehhez a versenyhez való kötődésük miatt kerültek be a vizsgált 
csoportba. 

II.a  A társadalmi és szakmai közeg 

A háborús övezetté nyilvánított Balkánon a múlt század kilencvenes éveiben a vajdasági magyar 
közösség, és kiemelten a pedagógusok, mint a jövő nemzedék nevelői, minden lehetőséget 
megragadtak, hogy a közösségi létet erősítsék, és a szülőföldön maradásra való buzdításon túl az 
anyaországhoz is egyre több szálon kapcsolódjanak. Tették ezt spontán módon, vagy meggyőződésből, 
de mindenképpen több tekintetben is eredményesen. Az anyaországi változások és a határon túli 
magyarok felé történő nyitás egyik nagyszerű példája volt, hogy a pedagógusokat a vajdasági 
feléledő pedagógusszövetségek segítségével igyekeztek az anyaországi továbbképzésekbe, az iskolai 
programokon kívüli tevékenységekbe is bevonni. Az akkortájt alakult szabadkai központú Bolyai, 
ma Cofman Judit nevét viselő  matematikai tehetséggondozó csoport Szabó Magda vezetésével 
ilyen kezdeményezések és a pedagógusok személyes kapcsolattatása lévén aktív részese volt ennek a 
folyamatnak. Évente egyre több kisiskolást és felsőst kapcsolt be a kéthetenkénti foglalkozásokba, és 
ez a munka rövid időn belül mérhető eredményeket hozott a meghirdetett versenyeken. 

A Szerbiai Matematikusszövetség által meghirdetett versenyek megrendezése ebben az időszakban 
a körülményekre való tekintettel nehézkes volt. A rosszul megválasztott, indokolatlanul nehéz 
feladatsorok, a magyar diákok anyanyelven történő versenyzésének nehézségei inkább elrettentették 
a tehetséggel való foglalkozástól a vajdasági magyar pedagógusokat, és a kis számú érdeklődő 
tehetséget. A teljesség kedvéért elmondható, hogy az elmúlt néhány évben a helyzet változott, 
hiszen a matematikusszövetség a feladatmegválasztás tekintetében, szervezettségében is komoly 
változásokon ment keresztül. A magyar feladatfordítások központosítottak, a szövetség honlapja 
naprakész, a Matematikai Lapok című folyóirat rövid ideig magyarul is megjelent, a kisiskolásoknak 
is megszervezik a körzeti versenyeket, és a versenyek lebonyolításában a régióban számítanak a 
Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium együttműködésére, hogy a magyar ajkú versenyzők jogai ne 
csorbuljanak. A szövetség ugyanakkor felismerte a tesztversenyekben rejlő lehetőségeket, többek 
között a matematika népszerűsítése tekintetében, és három éve átvette a szabadkai kezdeményezőktől 

gatása segítségével végezhettük.



a Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny szervezésének feladatait, és kiterjesztette a versenyt 
Szerbia egész területére. 

A kilencvenes évek közepén azonban még a Zrínyi Ilona Matematikaverseny adott igazi lendületet a 
vajdasági magyar matematikában tehetséges gyerekekkel való foglalkozáshoz. A regionális döntők 
résztvevőinek száma egyre nőtt, míg az évtized végére elérte a 200 körüli számot, és azóta kisebb 
mértékben növekszik. A vajdasági magyarság népességi mutatóit és a beiskolázottak számát tekintve 
azonban ez egyértelműen egy sikertörténet. A kezdetekben aktív pedagóguscsoportot ma már erősíti 
a zentai tehetséggondozó gimnázium csapata, hiszen mára a versenyek monitorozásával a beiratkozó 
diákjainak nagy részét a kisiskolás kortól figyelemmel kísérheti, és ezzel az intézmény eléri valódi célját: 
felkutatni, egy csoportba gyűjteni és gondozni azokat a fiatalokat, akikből a jövő természettudományi 
és műszaki értelmiségét kinevelhetjük.  

A társadalmi pozitív hatások közé sorolható az anyaországban elindult, a Magyar Nemzeti 
Tehetségsegítő Tanács által támogatott tehetségpont-háló kialakítása, amelyhez a matematikában 
tehetséges diákokkal foglalkozó vajdasági intézmények, civil kezdeményezések elsőként csatlakoztak 
(Balogh, 2007.). A vajdasági magyar felsőoktatás alapintézménye, a szabadkai Magyar Tannyelvű 
Tanítóképző Kar is mindent elkövet, hogy a leendő pedagógusokat felkészítse a tehetségek felismerésre 
és gondozására iskoláztatásuk kezdeti időszakában. Teszi ezt kapcsolódó választható tárgyak és neves 
szakemberek által tartott továbbképzések segítségével. A tehetséggondozásnak további lendületet 
adhat a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács oktatási stratégiájába foglalt cél, miszerint a tehetségekkel 
folyó munkát az oktatás minden szintjén támogatnia kell a közösségnek. 

II.b A család és az iskola - a szubjektív felismeréstől az objektív megmérettetésig

A matematikában tehetséges kisiskolások képességeire elsősorban a szülők és a tanítók figyelhetnek 
fel. Ez a szubjektív felismerés azonban a további tehetséggondozás megalapozására kevés: 
iskolapszichológusok és tehetséggondozó szakemberek véleményezésére is szükség van. Kérdőívek, 
tesztek, felmérések útján lehet megállapítani a valódi irányultságot, és erre a vajdasági pedagógusok, 
ezen belül a tanítók nincsenek felkészülve. Az objektív megítélés a versenyeredmények alapján 
születik, ami részét képezi a kiértékelésnek, de nem ad teljes képet. Szülő és pedagógus által rosszul 
kezelt helyzetekben még visszahúzó erő is lehet egy kevésbé sikeres szereplés. Ezért a tanítóképzésnek 
és a szülők nevelésének nagyon fontos szerepe lenne a tehetség-felismerés és a gondozás kezdeti 
szakaszában. 

 A vizsgált időszakban a kisiskolások tehetségének felismerése és a gondozásba való bekapcsolása 
jórészt spontán módon, szülői vagy tanítói kezdeményezésre történt, és a felmérések alapján 
bizonyítottan ugyancsak a tanító odafigyelésének és a család gondoskodásának köszönhetően járt 
sikerrel. A tesztelések, pszichológiai vizsgálatok elmaradtak ugyan, de a szereplők, pedagógusok 
szülők és gyerekek egyaránt felismerték a lehetőségeket és a rendszeresség jelentőségét. A tanítók a 



családi körülményeket jól ismerve, a szülőkkel szorosan együttműködve adták meg a lehetőséget arra, 
hogy a tehetséggondozó foglalkozásokon és a versenyeken a kisiskolások is részt vehessenek. 

A felmérés (Szakács, 2010) riportjaiból, amelyet a vizsgált időszakban a matematikában tehetséges 
diákok tantóinak körében végeztünk el, kiderül, hogy az érintett tanítók intuitív módon segítették, és 
ma is segítik a tehetségeket az órán különleges feladatokkal, szakirodalmi ajánlatokkal és táborozási 
lehetőségek ismertetésével, és természetesen a versenyekre való felkészítéssel és szerepeltetéssel. A 
vizsgált időszak tapasztalatait felhasználva ma már igyekeznek tematikus felkészítéseket tartani, mert 
azok a tapasztalatok szerint jobban rögzülnek. 

A csoportos foglalkozásokat a pedagógusok azért tartják megfelelőbbnek, mint az egyénieket,  
mert az osztályközösségek jobban fogadják a közösségbe tartozók sikereit: lényegesen kevesebb 
így a tehetségek kiközösítésének az esélye. Mára, ugyancsak a korábbi tapasztalatoknak és a 
továbbképzéseknek köszönhetően, teljesen elfogadott módszer a tanítók körében is a differenciált 
oktatás. A tanítók rámutattak néhány olyan tematikában, tananyagban tapasztalt eltérésre, amely a 
kezdeti időszakban gondot okozott az anyaországi versenyeken a kisiskolásoknak. Ezekre ma már a 
tanítók és a tehetséggondozók tudatosan készítik fel a diákot, nem csak a versenyeredmények miatt, 
hanem azért is, mert ezek a témakörök bizonyítottan fejlesztik a tanuló matematikai készségeit, de 
sajnos a szerbiai alsós tantervben nem szerepelnek (kombinatorika, grafikus ábrázolás és mások).

A motiválás jelentősége az iskolában és a családban is nagy. Ennek eszközeit: a dicséretet, a pozitív, 
de mértéktartó diszkriminációt a vizsgált, sikeres diákcsoport tanítói rendszeresen alkalmazták és 
alkalmazzák, de kihangsúlyozzák, hogy a kisgyerekek egyéni, belső motivációja ebben a korosztályban 
még erősen függ a család elvárásaitól és hozzáállásától. A generációs csoport ilyen irányú hatása 
inkább a későbbi kamaszkorban nő meg. 

A motiváló hatású osztályon belüli megmérettetések már ebben korban sikerélményt nyújtottak a 
vizsgált diákcsoportnak, és egészséges versengésre ösztönözték a kisdiákokat. Egyben hozzájárultak a 
közösségi szellem helyes irányban történő alakulásához, és az akkor megerősödött kapcsolatok a mai 
napig élnek a ma már különböző felsőoktatási intézményekben tanuló diákok között (erőteljesebben, 
mint az egyszerű osztálytársi kapcsolatok révén kialakultak). A külön feladatok időnként hihetetlen 
kreativitást eredményeznek a kisiskolások munkájában. A különleges ötletekkel kortársak elismerését 
is kivívták az akkori kisdiákok. A tanítók egyöntetű véleménye szerint ezeknek a diákoknak (de 
minden generációnak ugyancsak) „magasra kellett tenni a lécet”, de az eredmények figyelemmel 
kísérése megóvta a tanítót és szülőt is túlzásoktól, a gyermeket pedig a kudarcélménytől. 

A tanítók és a szülők ennél a vizsgált korcsoportnál nem csak a vizsgaeredményeket tartják eredménynek 
(ebből bőven volt akkortájt), hanem az idő múlásával a pályaválasztási sikereket emelik ki, továbbá a 
kreativitást és alkalmazkodást, amit szülők és tanítók is egyértelműen a tehetséggondozásba fektette 
munkának és az elért eredményeknek tulajdonítanak. Ahol a kisdiák később nem hivatásként 
választotta a természettudományt, ott sikerként könyvelik el, hogy a matematikától az érintett soha 
többé nem idegenkedett a későbbi tanulmányi során.



A tanítóknak feltett kérdések egyértelműen bizonyítják, hogy tehetséges diákjaik pályáját szívesen 
kísérik figyelemmel, és amíg lehet, amíg a látókörükben vannak, támogatják a fejlődésüket. A 
családok gondoskodására viszont jellemző, hogy ebben a korcsoportban több testvérpár is részt vett a 
matematikában tehetséges gyerekeknek szervezett foglalkozásokon, és eredményes is volt. 

II.c  A kortársak hatása

A vizsgált korcsoporton belül nem tapasztaltak a tanítók különösebb beilleszkedési gondokat. Ezek 
általában csak a kamaszkorban mutatkoztak meg, de a gyermek a jó hatású családi közösségének illetve a 
diákok pozitív személyiségi jellemzőinek köszönhetően ezek a gondok is megoldódtak. A pedagógusok 
kiemelik, hogy a tehetséges diákokat már kisiskolás korukban megpróbálták a diáktársaik iránti 
türelemre, tiszteletre, segítőkészségre nevelni, és a kirívóan magamutogató viselkedést visszafogni. 
Ha kiemelt, hasonlóan gondolkodó csoportot sikerült szervezni az osztályközösségen belül, akkor 
az elfogadás egyszerűbb volt. Ha ez nem sikerült, a tanítók fontosnak tartották a gyerekeket iskolán 
kívüli foglalkozásba bekapcsolni, hogy a velük egyforma érdeklődési körű közösséghez tartozzanak. 
Gyakori jelenség a tehetséges gyerekeknél az idősebb korosztállyal való barátkozás. Az alkalmazkodni 
képes tehetséget elfogadja a közössége, sikereit elismerik. A rivalizálás ritka jelenség, általában 
egészséges versenyszellem alakul ki a csoportokon belül. 

A tanítók kiemelték, hogy a közösségi szellem táplálása és a diákok motiválása a tehetséges diákok 
pozitív példáján keresztül ma is fontos lenne, hiszen a szülők és pedagógusok fásultsága gyakran vezet 
a diákok érdektelenségéhez, ami hosszú távon a tudás, tehetség értékvesztését okozhatja. 

III. Korai felismerés - nagyobb esély

Az elmúlt évtized közepén a tehetséggondozó foglalkozásokon részt vevő és a versenyeken 
eredményesen szereplő, ma már sikeres egyetemista vagy pályakezdő fiatalokat, szüleiket és tanítóikat, 
tanáraikat kérdeztük arról, hogy milyen hatással volt a pályaválasztásukra, jelenlegi sikereikre az akkori 
rendszeres foglalkozás, a kezdeti nehézségekkel, de óriási lendülettel beindult tehetséggondozás. A 
felmérés eredményei bizonyítják, hogy a kisiskolás korban elindított tehetséggondozás szinte kivétel 
nélkül minden részvevő tanuló későbbi életpályáját, pályaválasztását és továbbtanulását pozitívan 
befolyásolta. Nem csak a rendszeresség, az ismeretanyag bővítése és a kihívások elfogadása és kezelése, 
de a közösségbe való beilleszkedés szempontjából is fontos volt a vizsgált csoport számára az, hogy a 
tehetséggondozó foglalkozások és később a versenyek rendszeres szereplői voltak. 

A kutatás rámutatott arra, hogy ebben a kis létszámú, de életerős vajdasági magyar közösségben a 
család szerepe kiemelten fontos a tehetségek korai felismerésében és a gondozás útján való elindításban. 
Az iskolai átszervezések szempontjából fontos információ az is, hogy tehetséges gyerekek ebben a 
közösségben a korosztályuk által is elfogadottak, és ebben nagy szerepe van a pedagógusoknak. 



Tekintettel arra, hogy a tehetségmutatók már kisiskolás korban megfigyelhetők, a tanítók felelősége 
és a feladata igen jelentős: a szubjektív tehetség-felismeréstől el kell juttatni a kisdiákot az objektív 
megmérettetésig, lehetőség szerint megfelelő szakember gárdát is bevonva a munkába. 
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POLOŽAJ TALENTOVANE DECE U INKLUZIVNOJ 
NASTAVI

Rezime

 U ovom radu se govori o položaju talentovane dece u inkluzivnoj nastavi. Inkluzivna nastava 
je novi didaktički model organizovanog poučavanja i učenja koji obuhvata, prihvata i intenzivno 
uključuje učenike sa posebnim obrazovnim potrebama i sve ostale učenike u odeljenju, prema 
njihovim individualnim potencijalima, interesovanjima i očekivanim ishodima do ličnih maksimuma. 
Talentovanu decu karakteriše izrazito razvijena određena sposobnost koja im omogućava da na 
području svoje talentovanosti (lingvističke, literarne, matematičke, prirodno-naučne, tehničke, 
umetničko-likovne, muzičke, sportske) trajno postižu nadprosečne rezultate. Talenat većine dece 
uglavnom iz brojnih razloga subjektivne i objektivne prirode, često ostaje neostvaren. Jedan od 
objektivnih razloga je i osnovna škola u kojoj se pažnja više posvećuje problem i deci slabijeg uspeha, 
ali i deci sa izraženim nasilničkim ponašanjem, nego li odličnim, a još manje talentovanim učenicima. 
Od školske 2010/11. godine, inkluzivna nastava je sistemski uvedena u sve osnovne škole u Srbiji. U 
istom odeljenju sada su učenici koji imaju poremećaje u razvoju, probleme u učenju i učešću, učenici 
uobičajenog razvoja, ali i talentovani  učenici. 

 Ključne reči: talentovana deca, darovita deca, nadarena deca, iznadprosečna deca, osnovna 
škola, inkluzivna nastava, položaj talentovane dece u osnovnoj školi

*Rad je nastao u okviru DILS projekta « Osnaživanje škola za inkluzivno obrazovanje », a finansira se iz Zajma 
Svetske banke/Međunarodne banke za obnovu i razvoj br.7510 YF. Projekat realizuju Ministarstvo zdravlja, 
Ministarstvo prosvete i Ministarstvo rada i socijalne politike, a njegovi osnovni ciljevi su unapređivanje 
kvaliteta, dostupnosti i efikasnosti usluga na lokalnom nivou



TALENTED CHILDREN IN INCLUSIVE EDUCATION
Summary

In this paper the author presents the position of gifted children in inclusive classes. Inclusive 
education is a new didactic organized model of teaching and learning which includes acceptance 
and intensive involvement of students with special educational needs and of all other students in the 
classroom, according to their individual potentials, interests and desired personal outcomes. Talented 
children, characterized by a highly developed capability in different fields (linguistics, literacy, 
mathematics, natural science, technical, arts, sports), achieve above average and long lasting results.   
Majority of talented children for various reasons mostly subjective and objective, often remains 
undiscovered. One of the objective reasons lies in the elementary school programms where primary 
attention is paid to underachieving or violent children, rather than to excellent, and hardly ever to 
talented students. Since the school year of 2010/11, inclusive education is introduced in all primary 
schools in Serbia. In the same class, now there are students who have developmental disorders, 
problems in learning and participation, average pupils, but also talented students. 

Keywords: gifted children, children above-average, primary school, inclusive education, the 
position of gifted children in elementary school



UVOD

U poslednje tri decenije bilo je raznih pokusaja definisanja termina inkluzija u obrazovno-
vaspitnom procesu. Inkluzija kao pojam znači biti uključen, prihvaćen, biti sa drugima. Ona naglašava 
činjenicu da svako pripada društvu i da svako treba da bude u centru obrazovnog procesa.

Inkluzija nije termin koji bi zbog svog opresivnog karaktera itekako diskriminisao određenu 
populaciju u društvu. Inkluzija podrazumeva model koji se vezuje prvenstveno za obrazovni sistem, 
ali njeno značenje je mnogo veće. To podrazumeva pripadnost individue u društvu gde različitost i 
raznovrsnost su resurs , a ne problem. 

Cilj inkluzije je sveobuhvatno uključivanje osoba s različitim razvojnim i drugim „teškoćama“ 
(invaliditetom) u širu socijalnu sredinu i sve sadržaje života u zajednici, te izjednačavanje njihovih 
prava s pravima „prosečne populacije“, kao i unapredjivanje rada sa ucenicima koji ispoljavaju visoku 
intelektualnu obdarenost (IQ iznad 140) ili su sa povišenim intelektualnim sposobnostima (IQ iznad 
110).

Inkluzija podrazumeva individualizaciju nastave u kojoj učenici podržavaju jedni druge u 
odnosu na svoje potrebe, mogućnosti, sposobnosti i interesovanja.

Inkluzivno obrazovanje se odnosi na prilagođavanje  sredine za razvoj i učenje kao i obezbeđivanje 
prilika da svi učesnici  postanu uspešni u obrazovanju. Pravo na obrazovanje ne zavisi od 
individualnih karakteristika dece i njihovih medicinsko-psiholoških i pedagoško~socijalnih procena. 
Stvaranje savremenog pravednog sistema obrazovanja nije moguće posmatrati odvojeno od procesa 
demokratizacije celog društva i poštovanja ljudskih prava. Najsažetije, demokratičnost u obrazovanju 
počiva na uvažavanju dva osnovna principa: principa jednakosti i principa participacije. Tome u prilog 
govore savremena naučna, stručna i opšte ljudska saznanja i iskustva. Jer inkluzija teži izgradnji, ne 
samo tolerancije, već i stvarnog uvažavanja individualnih, društvenih, kulturno-specifičnih i drugih 
razlika, poštovanju dostojanstva svakog pojedinca i na bazi toga kreiranju međusobne interakcije i 
društvenih odnosa. 

Inkluzivno obrazovanje se tako određuje i kao proces kojim škola postaje otvorena za sve 
učenike i kojim svi učenici u nekoj školi, posebno učenici iz “diskriminisanih (osetljivih) grupa”, 
bez obzira na njihove snage ili slabosti u nekim oblastima, postaju deo školske zajednice. Inkluzivno 
obrazovanje počiva na uvažavanju sve dece i obezbeđivanju jednakih uslova da uče zajedno. Ovaj 
koncept pretpostavlja da je dužnost škole da obrazuje sve učenike u redovnim odeljenjima i da razvija 
delotvorne pristupe koji omogućuju da svi učenici uče i učestvuju u životu škole i u obrazovanju. 

Krajnji cilj razvoja inkluzivne zajednice je dobrobit, ne samo za „do sada isključene osobe“, 
već za celokupno društvo. Ključna postavka inkluzivnog obrazovanja je fomiranje pozitivno-
stavovskih orijentacija prema svakom učeniku koji ima neku razvojnu teškoću, ili sa natprosečnim 
sposobnostima, a kroz taj pristup i prema detetu kao vrednosti. Sposobnosti dece sa natprosečnim 



sposobnostima ili „talentovana deca“ ili „obdarena deca“ su nedovoljno usmerene  i iskorišćene u 
ostvarivanju obrazovno-vaspitnih ciljeva u skladu sa optimalnim mogućnostima i jakim stranama 
svakog deteta. 

OSNOVNE KARAKTERISTIKE TALENTOVANE DECE

Više godina se sa mnogo podataka ukazuje na nisku efikasnost učenja i nastave u osnovnoj 
školi, jer nastava se izvodi skoro uvek frontalno i njena osnovna karakteristika je staticnost i 
uniformnost. U toj nastavi se za sve učenike jednog razreda, bez obzira na njihove intelektualne razlike, 
sposobnosti i potrebe, prate i obrađuju isti sadržaji, zadaci, i zahteva se isti tempo napredovanja, 
učenja, reprodukovanja i logičkog povezivanja nastavnog sadržaja. U takvim uslovima rada, najviše 
trpe najslabiji, nešto manje bolji, a najviše talentovani učenici. Jer, čitav nastavni rad, počev od 
izbora programskih sadržaja do određivanja i primene nastavnih postupaka, podešen je i prilagođen 
hipotetičnom, prosečnom učeniku na temelju «aritmetičkih sredina» (Đorđević, 1976) .

Šta je uopšte talentovani, darovit učenik, sposoban ili obdaren? Psihološke teorije na različite 
načine definišu i određuju pojam «talent», ali u većini slučajeva ovaj termin označava prirodni dar ili 
urođenu sposobnost i potencijal koji podrazumeva natprosečnu opštu umnu sposobnost i natprosečnu 
sposobnost za neku određenu oblast (nauke, umetnosti, sporta), sve to uz naglašenu težnju da se ta 
sposobnost izrazi. Darovitost ili talent(i) se, kao izuzetna potencijalna sposobnost, ispoljava u jednoj ili 
više oblasti, pa možemo da govorimo o talentovanoj ili višestruko talentovanoj deci. Prema mišljenju 
nekih psihologa, reč je o učeniku koji poseduje veoma visoku opštu intelegenciju. Kada kažemo 
ucenici sa nadprosečnim sposobnostima,  mislimo na učenike koji poseduju visok stepen sposobnosti 
u nekoj vrsti specijalne delatnosti (muzičke, likovne, literarne, tehničke, sportske, ili druge) zatim 
na one koji izražavaju originalnostt, intuitivnost, neobičnu produktivnost, neočekivane asocijacije, 
smisaone analogije ili sposobnosti za povišeno intelektualno angažovanje u pojedinim nastavnim 
predmetima.(Vujović, Stojaković, Marjanović, Stojkovič, 1992). 

Generalno, osnovne karakteristike talentovanosti, nadprosečnosti ili darovitosti su: rano 
ispoljavanje sposobnosti, brz tempo usvajanja znanja, formiranje umeća i navika u kontinuiranoj 
delatnosti, sklonost i interesovanje za njih, originalnost-neponovljivost, stvaralački čin i postizanja 
izuzetnih rezultata u obrazovnom procesu. Ili, postiže visoke rezultate na testovima sposobnosti i 
postignuća, ima pozitivan self-koncept, odgovorno, samokritično, perfekcionistički nastrojeno sa 
jasnom idejom šta predstavlja njegov cilj.   Intelektualne i kreativne sposobnosti nadprosečne dece 
dolaze do izražaja veoma rano (još u ranom detinjstvu) i potvrđuju se kroz stvaralački i produktivni čin 
kasnije. Deca kod kojih je prepoznat talenat često imaju neadekvatan “specijalni tretman” roditelja, ali 
i škole, učitelja ili pojedinih nastavnika. Za talentovano dete je podjednako pogubno “gušenje” talenta 
ali i preterano forsiranje posebnih sposobnosti nauštrb drugih potreba, (npr. za igrom, druženjem, 
emocionalnim vezama, razvijanjem drugih veština za koje ima potrebu i interesovanje). Talentovana 
deca imaju specifične potrebe, a razvoj njihovog potencijala, osim ličnog napredovanja, doprinosi i 
prosperitetu društva uopšte. Praksa je pokazala da je mnogo lakše raditi sa decom koja imaju senzorne 



ili motoričke teškoće, nego sa natprosečnim intelektualnim sposobnostima.

Inkluzivna nastava predstavlja jednu od mogućih rešenja za rad sa talentovanom (obdarenom) 
decom. To podrazumeva sveobuhvatna primena individualizacije (individualizovani rad sa decom), 
priprema posebnog plana i programa za pojedine nastavne predmete (prvenstveno jezik, matematika 
i prirodnih nauka) u zavisnosti od stepena mentalnog i fizičkog razvoja.

Individualizovana nastava sa talentovanom decom nije nastava u klasičnom smislu reči. Ona 
podrazumeva nastavu sa mnogo bogatijom nastavnom sadržinom (sa težim i složenijim zadacima),  
korišćenje raznih enciklopedija, rečnika, raznovrsnog didaktičkog materiala, multimedijalna sredstva, 
korišćenje PR i interneta, kao i  uključivanje učenika i u drugim  oblastima školskog života(npr. 
fakultativna i izborna nastava i slobodne aktivnosti). Raspored nastave je fleksibilan, priprema se 
za određeni period (1-3 meseca). Svaki učenik ima poseban program u ostvarivanju obrazovno-
vaspitnih ciljeva. U toku rada vrši se stalno praćenje njegovih postignuća (pomoću testova utvrđuje 
se njegovo inicijalno stanje i krajni  rezultat njegovog postignuća). Poželjna je povremena korekcija 
individualnih programa na osnovu indikacija i raznih pokazatelja. Prema interesovanjima učenika, 
poželjno je organizovati seminare i predavanja u vanškolskim institucijama.

POLOŽAJ TALENTOVANE DECE U INKLUZIVNOJ NASTAVI

  Inkluzivni pokret u svetu nastao je sredinom prošlog veka. Inkluzija je proces, a ne 
stanje, kojim škole nastoje odgovoriti na individualne potrebe svih učenika. Inkluzija je proces 
koji zahteva duži period adaptacije svih učesnika - društvo, obrazovni sistem, škola, nastavnici, 
roditelji i oni kojima je posvećen   ili usmeren - deci sa posebnim potrebama. Inkluzija je životni 
put koji se prelazi korak po korak, i osvaja uz saradnju mnogih učesnika obrazovnog procesa. 
Normalno je biti različit, drugačiji, interesantniji i zbog toga niko nije manje vredan i nesposoban 
ako je  samo „drugačiji od drugih“. Različitost znači heterogenost u koju želimo uspešno integrisati 
neko dete, a za to trebamo imati dodir (kontakt ) samo onoliko koliko želimo da uputimo ili damo 
drugom detetu. Inkluzivno obrazovanje se ne temelji na načinu kako asimilirati pojedinog učenika s 
teškoćama u razvoju u postojeći redovni sistem školstva, već se temelji na restruktuiranju škola kako bi 
one pozitivno odgovorile svim učenicima kao pojedincima. U Srbiji,  u mnogim školama se trenutno 
ne poštuje model „Inkluzivno obrazovanje-škola po meri deteta“, koji je preporučen milenijumskim 
ciljevima UN-a. Inkluzivno obrazovanje nema dovoljno adekvatnu podršku nastavnika i pedagoško-
psihološke službe. Jedan od argumenata je nedovoljna senzibilizacija i kompetetnost nastavnika u 
smislu boljeg poznavanja specifičnih potreba dece. Nastavnici nisu dovoljno pripremljeni za rad, 
odnosno ne postoji dovoljna motivisanost nastavnika, entuzijazam, kreatvnost i kompetentnost. 
Postoji nedovoljna raspoloživost odgovarajućim programima, metodama, oblicima rada, stručnom 
literaturom kao i slaba materijalna opremljenost škole.  Projekat inkluzije je veoma kompleksan i 
zahtevan. Pri njegovoj realizaciji treba imati u vidu i otežavajuće specifičnosti naše sredine kao što su 
zatvorenost i rigidnost kada su u pitanju deca sa funkcionalnim i razvojnim smetnjama ili  darovita 
deca .



U razvijenim zapadnoevropskim zemljama postoje individualni obrazovni planovi. U Engleskoj se 
od ove školske godine za svako dete piše IOP, i one sa teškoćama i za sve ostale učenike, zato što se 
smatra da je svako dete posebna individua i da je svako  u nečemu bolje ili lošije. Iskustva u Finskoj 
pokazuju da se već 15 godina pišu IOP-i, a po njima se radi i u drugim razvijenim zemljama: Italiji, 
Španiji, Sloveniji. 

Očigledno je, da je izuzetno važno i potrebno raditi  na edukaciji nastavnog kadra (uključujući 
bazično) i uticati da inkluzija postane važna tema ne samo u sistemu obrazovanja, već i u javnosti i 
celokupnom društvu. Nastavnike treba motivisati, obezbediti im adekvatno i stručno usavršavanje 
iz domena inkluzije za rad sa talentovanom-nadprosečnom (obdarenom) decom u cilju identifikacije 
učenika kao i  prepoznavanje učenikovih spicificnih mogućnosti. Izrada individualnih obrazovnih 
planova zahteva saradnju nastavnika, stručnih saradnika i roditelja u svim fazama obrazovnog 
procesa (od izrade, realizacije i praćenja postignuća učenika). Nastavnik mora dobro da poznaje sadržaj 
obrazovnog programa, a posebno principe razvoja darovitosti. Njegova uloga je vodjenje darovitog 
pojedinca u savladavanju složenijih veština i usvajanju sve apstraktnijih oblika reprezentacije znanja. 
Individualizovanim pristupom u razredu, nastavnik treba da podstiče razvoj interesa i sticanje baze 
znanja, koji su usklađeni vrstom i razvijenošću sposobnosti učenika. Posebni zadaci se, uglavnom 
izdvajaju u matematici i srpskom jeziku, a izuzetno retko iz oblasti muzičke ilikovne kulture. A iz 
oblasti fizičkog vaspitanja, deca su prvenstveno učlanjena u razne klubove i postojeće sportove van 
škole. Teorija je jedno, a kakva je zapravo situacija u praksi? Utisak je da rad sa darovitom decom je 
pre svega neobavezan i prepušten entuzijazmu nastavnika, jer savremena škola u mnogo slučajeva ne 
stvara pogodnu i prijatnu atmosferu za optimalan rad i razvoj svakog učenika i svakog nastavnika. 
Suprotno ovome, neki daroviti, i pored nepovoljnih uslova, zahvaljujući svojim visokim sposobnostima 
i izuzetnom interesovanju za različite vidove umetničkog ili naučnog stvaralaštva, savlađuju obrazovne 
zadatke bez većih teškoća.  Delikatan problem  u svezi sa talentovanima (nadarenima ) je  - kako ih 
prepoznati,  kako raditi sa njima u razredu, odnosno, kakav učitelj treba da radi sa talentovanim 
(nadarenim) učenicima.
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PREPOZNAVANJE TALENTIRANE DJECE U TJELESNOM 
I ZDRAVSTVENOM ODGOJNO OBRAZOVNOM 

PODRUČJU
Sažetak

 U procesu prepoznavanja nadarene djece, u svrhu orijentacije i selekcije u sport, važnu ulogu 
ima dijagnostika stanja motoričkih i funkcionalnih sposobnosti djece. Istraživanje je provedeno na 
uzorku od 209 dječaka 1. – 4. razreda osnovne škole, 50 dječaka po dobnoj skupini. Primijenjena je 
standardizirana baterija od šest testova za procjenu motoričkih sposobnosti i jednog testa za procjenu 
funkcionalnih sposobnosti. Kondenzacija standardiziranih rezultata daje mali postotak djece s visoko 
razvijenim motoričkim i funkcionalnim sposobnostima. Primjenom dodatnih specifičnih motoričkih 
testova moguće je u postupku selekcije prepoznati talentiranu djecu za pojedinu sportsku granu. 

 Ključne riječi: nadarena djeca, motoričke sposobnosti, tjelesna i zdravstvena kultura, 
selekcija

IDENTIFICATION OF TALENTED CHILDREN
 IN PHYSICAL EDUCATION

Abstract

 When identifying talented children, with the purpose of orientation and selection for 
sports, diagnostics of motor and functional abilities of children has an important role. The study 
was conducted on a sample of 200 boys in 1st to 4th  grade, 50 boys per age group. A battery of six 
tests for assessment of motor abilities and one test for assessment of functional abilities were applied. 
Condensation of standardized results gives a very small percentage of children with highly developed 
motor and functional abilities. Implementation of the additional specific motor tests would be possible 
to identify talented children in the selection process for a particular branch of sport.

Keywords: talented children, motor abilities, physical education, selection



Uvod: 

Jedan od najvažnijih postupaka u suvremenom trenažnom procesu je rana identifikacija nadarenih 
sportaša (Bompa, 1990). Kvalitetan sustav treninga i natjecanja nije moguć bez kvalitetno definiranog 
postupka selekcije djece, pri čemu bi univerzalne sportske škole trebale imati najvažniju ulogu 
(Milanović, 1997). Pri tome, prema istom autoru, djeca prolaze sustav usmjeravanja ili „orijentacije“, 
što podrazumijeva usmjeravanje djece u sport, općenito, od onog trenutka kada je moguće utvrditi 
nazočnost razvijenosti motoričkih sposobnosti i interesa djece za sport. Ova faza je prilično 
pristupačna i lako se realizira (Leskošek i sur, 1993) i ukoliko postoje organizacijske i materijalne 
mogućnosti, a dijete je postiglo dobre rezultate u postupku orijentacije slijedi rigorozniji postupak 
koji se odnosi na izbor ili „selekciju“ za pojedinu sportsku granu. U ovoj fazi se dijete usmjerava 
prema najvišim sportskim dostignućima, ovisno o sličnosti svog antropološkog statusa s modelom 
uspješnosti u određenoj sportskoj disciplini. Pri postupku orijentacije, a posebno selekcije svakako 
treba pravilno pristupiti izboru kineziometrijskih postupaka i dijagnosticiranju stanja morfološkog 
statusa djece, motoričkih, funkcionalnih i kognitivnih sposobnosti, kao i specifičnih motoričkih znanja 
(Vučetić i sur, 2007.), te socijalnih i konativnih karakteristika. S obzirom na probleme i zahtjevanost 
pri provedbi postupka selekcije autori se odlučuju za osmišljavanje i standardizaciju kvalitetnih 
postupaka za procjenu cjelokupnog kinantropološkog statusa djeteta. Leskošek i sur. (1993) sugeriraju 
procjenu tri antropometrijske mjere, tjelesnu masu, tjelesnu visinu i kožne nabore, kao i 7 motoričkih 
testova, pri čemu svaka dimenzija ima posebnu vrijednost, koja ulazi u naknadnu procjenu. Na 
temelju ovakvog normativno – deskriptivnog modela, Pocrnjić i sur. (1993) provode istraživanje s 
ciljem otkrivanja talenata u nogometu, a s obzirom na jednadžbu modelne karakteristike vrhunskih 
nogometaša. Autori potvrđuju pristupačnost ovakvog modela u selekciji djece za nogomet. Vučetić i 
sur. (2007) daju smjernice za selekciju mladih atletičara pri čemu izdvajaju četiri morfološke mjere, pet 
motoričkih i funkcionalnih sposobnosti koje se provjeravaju s više testova, kao i specifična motorička 
znanja. Autori napominju kako se odgovarajuće adaptacijske promjene u trenažnom procesu mogu 
dogoditi samo ukoliko je zadovoljena genetska predispozicija organizma. Dimitrić i Obradović (2009) 
u istraživanju selekcije sportaša u plivanje, ukazuju na modele Australije, Južne Afrike i Kanade, te 
navode kako nema univerzalnog postupka selekcije, jer on ovisi od infrastrukturnoj razini sporta na 
lokalnoj i nacionalnoj razini. U cjelokupnom antropološkom statusu, Metikoš i sur. (1989) izdvajaju 
koordinaciju i snagu kao osnovu cjelokupnog modela motoričkih sposobnosti.

Orijentacija i selekcija djece u sport nije moguća bez adekvatnih postupaka dijagnostike, osobito 
motoričkog statusa djece, što podrazumijeva, ne samo određivanje i procjenjivanje onih dimenzija 
koje su potrebne za sport i pojedinu sportsku granu, nego i kvalitetno i ekonomično provođenje 
mjerenja tih dimenzija. U tom smislu važnost mjerenja naglašavaju Burton i Miller (1998) koji ističu 
pet svrha mjerenja: identifikacija i kategorizacija, planiranje i programiranje tjelesne aktivnosti 
ili liječenja (rehabilitacije); vrednovanje promjena u vremenskom razdoblju; pružanje povratnih 
informacija sudionicima aktivnosti; predikcija. 



S obzirom da je za postupak planiranja i programiranja nastave Tjelesne i zdravstvene kulture nužno 
prikupiti pokazatelje o motoričkom statusu djece, u tom je procesu moguće identificirati onu djecu 
koja posjeduju iznadprosječno razvijene motoričke sposobnosti i na taj način ih orijentirati i usmjeriti 
u sport, prema individualnim afinitetima. 

Cilj ovoga rada je primjenom određene procedure utvrditi broj djece mlađe školske dobi koju je 
moguće orijentirati i selektirati za sport. 

Metode rada: 

Uzorak ispitanika činilo je 209 dječaka iz 4 osnovnih škola u Osijeku. Uzorak 1. razreda činilo je 52 
učenika, 2. razreda 53 učenika, 3. razreda 51 učenik i 4. razreda 53 učenika. Ispitanici su izmjereni 
na početku školske godine. Uzorak varijabli činilo je 6 testova za procjenu motoričkih sposobnosti 
1 testom za procjenu funkcionalnih sposobnosti, koji su standardni dio kurikulumskog programa 
nastave tjelesne i zdravstvene kulture. Testovi za procjenu motoričkih sposobnosti:

- eksplozivna snaga – skok u dalj s mjesta (MSD)

- repetitivna snaga – podizanje trupa (MPT)

- statička snaga – izdržaj u visu zgibom (MIV)

- koordinacija – poligon unatrag (MPN)

- fleksibilnosti – pretklon raznožno (MPR) 

- brzina – taping rukom (MTR), 

i test za procjenu funkcionalnih sposobnosti; aerobne izdržljivosti trčanje 3 min. (F3).

Metode obrade podataka činili su osnovni deskriptivni parametri; aritmetička sredina, standardna 
devijacija i standardizacija rezultata. Za prepoznavanje djece s iznadprosječno razvijenim motoričkim 
sposobnostima, u opisanom uzorku, koristila se standardizacija rezultata, pretvaranjem u Z-vrijednosti 
i kondenzacija standardiziranih rezultata, odnosno izračunavanje prosječne Z-vrijednosti za svakog 
učenika u svim varijablama (Dizdar, 2006). Iako je prikladnije uzeti kao iznadprosječan rezultat 
sve standardizirane vrijednosti veće od 1, autori su se odlučili kao ispod prosječan rezultat smatrati 
z-vrijednost nižu od -0.5, a kao iznadprosječan rezultat vrijednost iznad 0.5. Svaki rezultat između 
te dvije vrijednosti smatrao se prosječnim. Ovakav način je prikladniji ne samo zbog individualnih 
karakteristika rasta i razvoje djece te dobi, nego i zbog cilja rada koji je usmjeren na orijentaciju djece 
u sport.



Rezultati:

U tablicama 1, 2, 3, 4. prikazani su deskriptivni parametri rezultata svih ispitanika: aritmetičke 
sredine, standardne devijacije i rasponi rezultata u promatranom motoričkom i funkcionalnom 
prostoru učenika mlađe školske dobi. Za potrebe ovoga rada u naznačenim tablicama prikazane su 
z-vrijednosti i njihova distribucija po varijablama samo za kategoriju učenika sa iznad prosječnim 
rezultatima, dakle onih učenika koji imaju predispozicije za orijentaciju i selekciju za sport. Ta 
skupina učenika prikazana je na način da su njihovi ukupni rezultati distribuirani u tri kategorije: 
ispodprosječni, prosječni i iznadprosječni rezultati u pojedinoj motoričkoj sposobnosti, a s obzirom 
na z-vrijednost. 

Tablica 1. Deskriptivni pokazatelji učenika 1. razreda i broj učenika prema z- vrijednostima u pojedinoj 
motoričkoj varijabli.

Broj učenika 
prema 

z-vrijednosti 
AS Min Max SD <-0.5 0 >0.5

MTR 19,23 11,00 26,00 3,11 1 3 3
MSD 129,37 100,00 160,00 14,28 2 1 4
MPR 40,63 22,00 69,00 11,94 0 2 5
MPN 21,43 12,30 37,40 5,15 2 0 5
MIV 15,62 2,60 40,00 7,57 1 0 6
MPT 21,83 3,00 40,00 8,15 1 1 5
F3 464,00 311,00 620,00 63,24 0 0 7

U prvom razredu od ukupnog 50 učenika samo ih 7 odnosno (13,46 %) pripada kategoriji za orijentaciju 
i selekciju, od čega samo jedan učenik ima prosječnu Z-vrijednost iznad 1. Najbolje rezultate imali 
su u testovima za procjenu aerobne izdržljivosti F3 i statičke snage. Uočava se i visoka pozicija 
koordinacijskih sposobnosti ovih ispitanika koje su važan prediktor za orijentaciju i selekciju upravo 
u ovoj dobi.



Tablica 2. Deskriptivni pokazatelji učenika 2. razreda i broj učenika prema z- vrijednostima u 
pojedinoj motoričkoj sposobnosti.

Broj učenika prema 

z-vrijednosti
AS Min Max SD <-0.5 0 >0.5

MTR 21,06 10,00 33,00 4,50 1 8 6
MSD 143,91 75,00 176,00 21,79 1 4 10
MPR 45,24 18,00 68,00 9,87 3 5 7
MPN 18,37 10,00 50,00 6,66 0 4 11
MIV 19,27 1,00 88,50 14,33 0 5 10
MPT 36,17 14,00 67,00 10,64 1 8 6
F3 517,81 369,00 738,00 88,41 0 9 6

U 2. razredu je ukupno 15 učenika (28,30%) u najvišoj kategoriji rezultata, od kojih je 4 učenika s 
prosječnom Z-vrijednosti iznad 1. Uočavaju se najviše vrijednosti testova koje procjenjuju koordinaciju 
i snagu- eksplozivnu i statičku. Što je dobro za proces orijentacije i selekcije.

Tablica 3. Deskriptivni pokazatelji učenika 3. razreda i broj učenika prema z- vrijednostima u 
pojedinoj motoričkoj sposobnosti.

Broj učenika prema 

z-vrijednosti
AS Min Max SD <-0.5 0 >0.5

MTR 21,90 14,00 39,00 5,55 2 7 8
MSD 147,55 85,00 182,00 21,40 0 4 13
MPR 47,65 30,00 65,00 8,20 0 8 9
MPN 19,93 10,00 33,70 5,53 0 3 14
MIV 24,07 0,00 72,50 21,10 1 7 9
MPT 31,39 17,00 50,00 7,16 1 6 10
F3 510,39 206,00 683,00 94,67 1 8 8

U 3. razredu je ukupno 17 učenika (33,33%) postiglo prosječan standardiziran rezultat iznad 0,5 
z-vrijednosti, a vrijednost iznad 1 postiglo je šest učenika. Također je najveći broj učenika svoje najbolje 
rezultate postigao u testovima koordinacije, eksplozivne i repetitivne snage. Ovo je kategorija učenika 
sa najvećim postotkom djece iznadprosječnih sposobnosti u populaciji učenika mlađe dobne skupine. 



Rezultati se mogu pripisati i karakteristikama njihovog razvojnog razdoblja, kojeg karakteriziraju 
ravnomjeran i stabilan osobito motorički razvoj. 

Tablica 4. Deskriptivni pokazatelji učenika 4. razreda i broj učenika prema z- vrijednostima u 
pojedinoj motoričkoj sposobnosti.

Broj učenika prema 

z-vrijednosti
AS Min Max SD <-0.5 0 >0.5

MTR 25,53 17,00 34,00 3,91 1 2 6
MSD 160,58 110,00 195,00 19,90 0 2 7
MPR 48,32 29,00 84,00 11,17 0 5 4
MPN 18,60 10,00 30,00 4,54 0 2 7
MIV 28,28 5,00 68,00 17,44 0 1 8
MPT 36,55 8,00 65,00 12,96 1 0 8
F3 597,26 300,00 850,00 108,83 1 1 7

U 4. razredu je ukupno 9 učenika (16,98%) postiglo prosječan standardiziran rezultat iznad 0,5 
z-vrijednosti, a iznad vrijednosti 1 samo tri učenika. Kao i u prethodnim razredima učenici 4. 
razreda također svoje najviše rezultate pokazuju u testovima snage i koordinacije, dok ih je većina i 
iznadprosječna u testovima brzine i funkcionalnih sposobnosti. 

Uvidom u deskriptivne pokazatelje motoričkog statusa učenika vidljivo je kako najveći broj učenika 
postiže svoje najbolje rezultate u testovima koordinacije i snage, osobito eksplozivne snage. Ovakvi 
rezultati su u skladu s postavkama Metikoša i sur. (1989), koji upravo te dvije sposobnosti ističu 
kao važne prediktore. Osim toga, poznato je kako su motoričke sposobnosti, koordinacija, brzina 
i eksplozivna snaga najvećim dijelom uvjetovane genetskom varijancom (Sekulić i Metikoš, 2007, 
Milanović, 1997) stoga se na temelju ovakvih pokazatelja može prepoznati predispozicija pojedinog 
učenika za uključivanje u sport, na što ukazuju i Vučetić i sur. (2007). Rezultati istraživanja pokazuju 
da iznadprosječne rezultate u motoričkim i funkcionalnim sposobnostima posjeduje 13-30% učenika, 
ovisno o razredu koji pohađaju. Postotak takve djece raste do 3. razreda i u četvrtom naglo pada. 
Jedan dio razloga te pojave može se pripisati transverzalnoj metodi istraživanja kao i ograničenom 
uzorku od svega 50 ispitanika u svakom subuzorku. Općenito gledajući, rezultati su u skladu sa 
karakteristikama rasta i razvoja djece u toj dobi. 



S obzirom da propisana baterija testova (korištena u ovom radu) zadovoljava potrebe kurikulumskog 
programa, moguće ju je koristiti i za potrebe orijentacije nadarene djece u sport, putem prepoznavanja 
nadarenih od strane učitelja i uključivanja u „univerzalne športske škole“ ili druge oblike izvannastavnih 
i izvanškolskih sportskih aktivnosti. Međutim za potrebe kvalitetne selekcije neophodno je pristupiti 
i provjeravanju ostalih dimenzija koje su od bitne važnosti za pojedinu sportsku granu, a to se 
posebno odnosi na provjeru temeljnih i specifičnih motoričkih znanja, morfoloških karakteristika, 
kognitivnih sposobnosti i konativnih osobina (Vučetić i sur., 2007, Pocrnič i sur., 1993).

Zaključak:

Cilj rada bio je utvrditi način i omjer dječaka nižih razreda osnovne škole predispozicioniranih za  
orijentaciju i selekciju u sportu. Rezultati su pokazali kako od 13-30% djece postiže nadprosječne 
rezultate u testovima za procjenu motoričkih i funkcionalnih sposobnosti. Najveći broj učenika svoje 
su najbolje rezultate imali u sposobnostima koje su i najviše urođene, koordinacija i eksplozivna 
snaga. Na temelju ovakvog jednostavnog deskriptivnog postupka moguće je prepoznati djecu koju je 
potrebno usmjeravati u sport. Dodatnom primjenom specifičnih motoričkih i ostalih antropoloških 
obilježja moguće je u postupku selekcije prepoznati talentiranu djecu za pojedina sportska područja. 
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TANULÁSI ZAVAROKKAL KÜZDŐ TEHETSÉGES 
GYEREKEK AZONOSÍTÁSA MAGYARKANIZSÁN

Összefoglaló

 Jelen dolgozat a tehetségazonosítás témáját tárgyalja egy olyan kutatás kapcsán, amely a 
figyelmet a tehetségesek egy különleges csoportjába tartozó gyerekekre irányítja, akik a teljesítőképesség 
rendszer vagy a részképesség kiesés miatt az iskolai oktatásban sokszor átlag alatti eredményeket érnek 
el. Adottságbeli vagy szociális hiányosságaik elrejtik tehetségüket, akadályozzák további fejlődésüket. 
Ezáltal ezek a gyerekek láthatatlanok maradnak, és mint probléma jelentkeznek, ahelyett, hogy 
kiemelkedő eredményeik mutatkoznának meg. Kutatásomban a tehetségazonosítás identifikációs 
módszerei segítségével tanulásban akadályozott tehetséges gyerekeket kerestem Magyarkanizsán.

 Kulcsszavak: tehetségazonosítás, integráció, tanulási nehézségek, szociális háttér, 
képességfejlesztés

THE IDENTIFICATION OF TALENTED CHILDREN 
WITH LEARNING DISORDERS IN KANJIŽA

Abstract

The presented paper deals with talent identification in the scope of a research that focuses on 
children with a special type of talent. These children often achieve below average results at school 
because of their weakly developed basic abilities. Their talent is hidden by their social or learning 
disorders which unable them from further development. This is why these children remain invisible 
and emerge as problems. Their outstanding results never show. In my research I was looking for gifted 
children with learning disabilities with the help of talent identification methods in Kanjiža.

 Keywords: talent identification, integration, learning difficulties, social background, talent 
development



Bevezető gondolatok

Jelen dolgozatommal a tanulási zavarokkal küzdő tehetségesek jobb megismeréséhez 
szeretnék hozzájárulni. Ezzel egyrészt további adalékokat nyújthatok a gyerekek ezen csoportjának 
kiemeléséhez, szükségesnek érzek egy olyan vizsgálati módszer kialakítását, amely segítségével a 
pedagógusok is azonosítani tudják a képességbeli kiegyensúlyozatlanságot. Az iskolai körülmények 
között is használható eljárásoknak az előnye, hogy a tanár saját eszközökkel felmérheti a gyermek 
képességeit, erősségeit és gyengéit. Ezáltal szinte el is kezdődik a gyermek fejlesztése, hiszen már 
azzal, hogy a pedagógus megítélésében előnyösebb helyzetbe kerül a tehetséges gyermek, nagyobb 
esélye van a további fejlődésre (Herskovits & Gyarmathy, 1995). 

1. Egyenetlen képességek

A mai iskolai oktatásban a verbális készségek, a folyamatos felfogási beállítottság jelent 
előnyt, főleg az első években. Az írás, olvasás, és az alapvető számolási műveletek ezeket a funkciókat 
teszik fontossá. Azok a gyerekek, akik ezeken a területeken hiányosságokkal érkeznek az iskolába, 
hátrányba kerülnek és lemaradnak, pedig gyakran előfordul, hogy más funkcióik az átlagosnál sokkal 
magasabb szinten működnek (Révész, 1918). Ezek a képességeik kevéssé hasznosulnak az iskolában, 
a tanítók nem tekintik a tehetség esetleges kezdeményének. Pedig az absztrakció, az összefüggések 
meglátása, szintetizálás, kontextusba helyezés mind fontos folyamatok. Ezekre azonban elsősorban a 
felsőbb iskolákban lesz szüksége a gyerekeknek, amikor már hangsúlyosabb az átfogó gondolkodás, 
szintetizálás, az összefüggések megtalálása. Néhány évi elmaradás és iskolai kudarc azonban ekkor 
már meggátolhatja a gyerekeket abban, hogy jól teljesítsenek a testhezállóbb feladatokban. Ehhez 
társulnak még az ellenállás és motivációs problémák, így felső tagozatra alulteljesítővé válhatnak. A 
kiegyensúlyozatlan képesség-struktúrájú tehetséges gyerekek elkallódása és képességeiknek esetleg 
devianciába való fordítása kirívó példája az iskolai oktatás hiányosságainak, ezért reményeim szerint, 
a probléma megvilágítása adalékot jelent majd az oktatás átformálásának szükségességét hangsúlyozó 
törekvéseknek.

2. A tanulási zavarokkal küzdő tehetségesek

Kutatók bebizonyították, hogy a tehetségeket egy intelligencia vagy kreativitásteszttel 
lehetetlen azonosítani. Ahogy szélesedett a tehetség definíciója, úgy szélesedett azon képességek köre, 
amelyeket a tehetségazonosításkor figyelembe kell venni. A szakemberek egyre inkább az általános 
tehetség keresése helyett a speciális képességek, készségek azonosítását helyezik előtérbe (Gyarmaty, 
2006). A képességek diagnosztikája segíthet a megfelelő oktatási lehetőségek kialakításában. A cél 
tehát a kiemelkedő gyerekek képességeinek felmérése, és ennek alapján történő oktatása. A különböző 
képességeket, intelligenciát, kreativitást mérő tesztek igen hasznos információkat nyújthatnak ebben 
a munkában. A tanulók kisebb csoportjánál a kiemelkedő képességek olyan tényezőkkel párosulnak, 
amelyek megnehezíthetik, vagy lehetetlenné tehetik a tehetségük fejlődését. A 80-as évektől kezdve 
egyre nagyobb teret kaptak a tehetséggel foglalkozó szakirodalomban a tanulási zavarokkal küzdő 
tehetségesek. A képességeikben hátrányos tehetségek közül talán ez az alcsoport kap legnagyobb 



figyelmet a kutatóktól. A többi alcsoporttól - ahol nyilvánvaló a deficit (pl. vakság, süketség vagy 
testi rokkantság) - eltérően a tanulási nehézségekkel küzdők nem könnyen azonosíthatóak. Lényeges 
vonása ezeknek a gyerekeknek, hogy képességeik és teljesítményeik között nagy eltérés tapasztalható, 
és ennek az oka a központi idegrendszer gyakran neurológiailag nem is diagnosztizálható 
működészavara, amely az információfeldolgozás valamely területén különböző mértékű és fajtájú 
képességcsökkenéshez vezet (Yewchuk, 1986).

2.1. A tanulási zavarokkal küzdő tehetségesek jellemzői

Sokan ezek közül a gyerekek közül intelligenseknek tűnnek, de iskolai teljesítményeik gyengék. 
Munkájuk inkonzisztens, nagyon különböző szinten teljesíthetnek a különböző tantárgyakban. 
Gyakori, hogy a képességhiányok elfedik a tehetséget, és a gyermek átlagos, vagy átlagalattinak 
mutatkozik. Gyakran számolnak be a tanárok arról, hogy nagy különbség van ezeknél a gyermekeknél 
problémamegoldó képességük, fogalmi gondolkodásuk és az iskolában szükséges képességek - írás, 
olvasás és számolás - között. Silverman (1989) hangsúlyozza, hogy minden alulteljesítő gyermek 
megérdemli, hogy alaposan megvizsgálják képességeit. Az alulteljesítés hátterében sokféle ok húzódhat 
meg, és gyakran több tényező is szerepet játszik a szindróma kialakulásában. Silverman ugyanebben a 
tanulmányában összeállította saját listáját is a kiemelkedő képességű tanulási rendellenességet mutató 
gyerekek potenciális erősségeit és gyengéit külön felsorolva:

Potenciális erősségek:

	különleges készség útvesztők, rejtvények megoldására

	kifinomult humorérzék

	magas absztrakciós készség

	kiváló matematikai gondolkodás

	jó vizuális memória

	erős képzelőerő

	magas kreativitás

	komplex kapcsolatok és rendszerek megértése

	átható éleselméjűség

	különlegesen jó geometriában és természettudományokban

	jó művészi, zenei és technikai készség

	könnyen felfog metaforákat, analógiákat

	jó problémamegoldó készséggel rendelkezik.



Potenciális gyengeségek:

	nehézségei lehetnek: artikulációban

	helyesírással

	sima memorizálással

	számolással

	gyengén teljesíthet időhatáros tesztekben

	lehet szétszórt, figyelmetlen

	lehet a kézírása olvashatatlan, nehézkes

	a házi feladatokat elfelejtheti, vagy gyenge színvonalon teljesíti

	először cselekszik, aztán gondolkodik

	gyenge lehet biológiából és idegen nyelvekből

	lehet, hogy szórakozottan firkál óra közben, ahelyett, hogy figyelne.

2.2. A tanulási nehézségekkel küzdők azonosítása

Ezeknek a gyerekeknek az azonosítása jellemzőik ismerete és megfelelő szűrési eljárások hiányában 
igen nehéz. A gyakorlatban inkább csak véletlenül kerül azonosításra egy-egy esetben ilyen gyerek - 
tanulási problémái miatt kerül tesztelésre, vagy tehetségprogramba válogatnák, esetleg személyiség 
vagy viselkedés problémával kerül pszichológiai vizsgálatra. Más esetekben elkerülhetik a figyelmet, 
mert kiváló képességeikkel többé-kevésbé kompenzálni tudják hiányosságaikat, és a tanárok nem 
veszik észre, hogy a követelményeknek éppen megfelelni tudó tanuló kiváló képességekkel rendelkezik 
(Gyarmaty, 2006). A tehetség sokszor azért nem mutatkozik, mert a hiányosságok megszüntetésére 
Fordított energia és erőfeszítés lehetetlenné teszi az átlagost meghaladó teljesítményt. Mivel a tanárok 
rendelkeznek a legtöbb közvetlen információval a tanulókról, nekik van a legnagyobb esélyük az 
ilyen felemás képességekkel rendelkező tehetségek azonosítására. Emiatt alapvető fontosságú a 
pedagógusoknak megfelelő ismeretet nyújtani erről a populációról. A tanulási zavarokkal küzdő 
tehetségesek azonosítását az nehezíti meg, hogy rendkívül ellentmondásos képet nyújtanak. Ezek a 
gyerekek magas eredményeket érnek el azokban az tesztekben, amelyek a tehetséggel függenek össze, 
és alacsonyt azokban, amelyek a tanulási zavart jelzik. A legmagasabb pontszámokat a főfogalom, 
a szókincs és a helyzetmegértés, a legalacsonyabbakat a számolás, számemlékezet és a rejtjelezés 
tesztekben találták (Yewchuk, 1986). De nem egyértelműek az adatok, mivel az is előfordult például, 
hogy számolásban kiemelkedő eredményeket mutattak ki kutatók. Minden esetben hangsúlyozni kell 
azonban, hogy több gyerek egészen más jellegzetességeket produkálhat, jóllehet ugyanazok a nehézségei 



tehetsége mellett. Silverman (1989) azt találta, hogy gyakran koruknak megfelelő feladatokban kudarcot 
vallanak, de ugyanazon teszt idősebbeknek való feladatait megoldják. Egyszerűbb feladatokkal nem 
boldogulnak, majd könnyedén megtalálják a megoldást nehezebbekre. Minél magasabb fokú iskolába 
járnak, annál jobban teljesítenek. Az is előfordulhat, hogy míg az iskolában állandó nehézséget, 
problémát jelentenek, és alacsony színvonalon teljesítenek, szabadidejükben hatalmas motivációt 
mutatnak tevékenységeikben. Érdeklődési területükön, hobbijaikban magasan kreatívak (Silverman, 
1989). 

3. Magyarkanizsai osztálytanítók szubjektív véleménye a témáról

Az egyik dimenzió, amely mentén elindultam, az volt, hogy mennyire ismerik fel a tehetséges 
gyerekek ezen csoportját a tanítók és van-e lehetőségük fejleszteni képességeiket. Feltételezéseim 
szerint az osztálytanítók nem igazán foglalkoznak ezzel a problémával. A tanulási nehézségekkel 
küzdő tehetséges tanulók képességei nem kerülnek felszínre a hazai alsó tagozatos oktatás folyamán. A 
tanítók, ha azonosítják a diákokat, akkor sincs lehetőségük elég időt fordítani ezen tanulók kiemelkedő 
képességeinek fejlesztésére, az idő túlnyomó részét inkább a felzárkóztatással töltik. A dolgozatom 
kiegészítéseként iskolai problémákat mutató tehetséges gyerekeket válogattam ki Magyarkanizsa 
általános iskolájában. Ehhez a tanítókkal folytatott beszélgetésben gyűjtöttem információkat. A 
jellemzés intellektuális, kreatív és motivációs jellemzők alapján készült. Olyan gyerekeket kerestem, 
akik kifejezetten figyelmetlennek, szétszórtnak tűntek a leírásokban, akiknél különbség látszott 
problémamegoldó képességük, fogalmi gondolkodásuk és az iskolában szükséges képességek - írás, 
olvasás és számolás – között, ugyanakkor más képességeik kiemelkedőek.

4. Következtetés

A vizsgálatok során kiderült, hogy a tanárok nincsenek tisztában azzal a ténnyel, hogy 
részképesség hiány esetén az intellektus más területe még átlagon felüli szinten is működhet. A 
gyenge teljesítménynek okát lustaságban, figyelmetlenségben, akarat és kitartás hiányában keresik 
és találják meg. Sok esetben a tanítók a család nem megfelelő hozzáállását tartja a probléma okának. 
Az interjúkból kiderült, hogy azoknak a gyerekeknek van nagyobb esélye magas szintű teljesítmény 
elérésére, akiknél a család segítséget tud adni, elfogadja és támogatja a gyermeket. Instrukcióim 
alapján a pedagógusok egész pontosan jelezték a tanulási nehézségeket. Némely esetben a tanulási 
zavarral társuló tehetséget is azonosították, de ez a jelenség igen bizonytalanná tette őket. Nehezen 
tudták összeegyeztetni a többször megnyilvánuló tehetséget a legalább annyiszor jelentkező gyenge 
teljesítménnyel. Gyarmathy (1996) szerint, mivel a tanárok rendelkeznek a legtöbb közvetlen 
információval a tanulókról, nekik van a legnagyobb esélyük a felemás képességekkel rendelkező 
tehetségek azonosítására. Emiatt is ajánlja, hogy a pedagógusoknak megfelelő ismeretet nyújtsunk 
erről a populációról. Saját tapasztalatom azt mutatta, hogy a pedagógusok valóban jól ismerik a 
gyerekeket, de sok esetben, és főleg akkor, ha a tanulási zavar kiemelkedő képességekkel társul, nem 
tudják azonosítani a probléma okát. Nyilván több és alaposabb felkészítésre, és segítségként megfelelő 
mérési eljárásra lenne szükségük.
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HELYZETKÉP A ZENEI KÉPESSÉGEK DIFFERENCIÁLT 
ISKOLAI FEJLESZTÉSÉRŐL

Összefoglaló

 Az alábbi eredmények egy nagyobb, átfogó vizsgálat részeként születtek. A kutatás a zenei 
képességek fejlődésének bizonyos aspektusait célozta, az alsó tagozatosok körében, három éves 
longitudinális vizsgálat keretében. 

 E kutatás egyik célja volt a különböző kiindulási teljesítményű diákok fejlődési ütemének 
összehasonlítása. Az eredmények szerint a kiinduló teljesítmények alapján elkülönített kvartilisekbe 
tartozó tanulók fejlődési üteme szignifikánsan eltér egymástól. Az első szakasz (1-2. mérés közötti 
időszak) egyértelműen csak a leggyengébbek, míg a második (2-3. mérés között) inkább a jobbak 
érdekeit szolgálta. A kiinduló és a záró mérés között azonban összességében a fejlődés üteme a 
gyengébb teljesítményűeknél a leggyorsabb, a magasabb szintű kiinduló teljesítménnyel pedig 
fordítottan arányos a fejlődés mértéke.

 A teljes vizsgált időszak alatt tehát a fejlesztés elsősorban a hiányok kompenzálását valósította 
meg, ugyanakkor a legjobbak számára nem adott lehetőséget az érdemi továbblépésre. Ez az eredmény 
felveti a differenciálás elégtelenségét.

 Kulcsszavak: zenei képesség, differenciált fejlesztés, iskolai tehetséggondozás



OVERVIEW OF DIFFERENTIATED  DEVELOPING OF 
MUSIC ABILITIES IN SCHOOLS

Abstract

 The results referred here were found as a part of a broad research. The research focused on 
certain aspects of the music ability development in the lower grades of the elementary school in a 3 
year longitudinal research (302 persons).

 One of the research objectives was the comparison of the development pace of students who 
had different starting abilities. The results indicated, that development pace is significantly different 
in students ranked into different quartils defined by starting abilities.  The first period (time interval 
between the 1 and 2 measurements) promoted the developing of the weakest students, whereas the 
second time period (time interval between the 2 and 3rd measurements) supported the better students. 
As a result of the starting and ending measurements we can state that  the highest development pace 
was demonstrated by the low performers, and student having higher starting abilities demonstrated 
development which was in inverse ratio to starting ones.

 The development during our research delivered the compensation of underdeveloped abilities 
and at the same time the best students could not be given an opportunity for further development. 
These findings point out the deficiencies of differentiated developing.



Bevezetés

Napjainkban általános elvárás az iskola felé, hogy az eltérő képességű, érdeklődésű, szociokulturális 
hátterű gyerekek egyéni szükségleteit egyformán szem előtt tartva, ahhoz alkalmazkodva, 
valamennyiüknek megteremtse az esélyt a bennük rejlő potenciál kibontakoztatására. A 
tehetséggondozás szempontjából e téma még hangsúlyosabbá vált: iskolarendszerünknek szembe kell 
néznie a differenciálás szükségességével és elkerülhetetlenségével, hiszen az integrált oktatásban a 
tehetségesek hatékony fejlesztése csak így képzelhető el. Ráadásul a nem megfelelő oktatási környezet 
nagyobb mértékben csökkenti az adottságok kibontakozásának esélyét a tehetségeseknél, mint átlagos 
társaiknál. (Freeman, 1990) 

Az utóbbi években elterjedt adaptív oktatás eszméje is ezt a célt tűzi ki (vö. M. Nádasi, 2001). 
A differenciált tanulásszervezéshez figyelembe veendő szempontoknak számos vetülete van, 
amelyeknek közös vonása a hagyományos szemlélethez képest rugalmasabb alkalmazkodás a diákok 
szükségleteihez. Az oktatási folyamat tervezésekor a tanulók személyes jellemzői a kiindulópont. 
Nyilvánvaló különbségek vannak az egyes tanulók személyiségében, amelyek közül Balogh (2006) a 
következőket ajánlja figyelembe venni: (1) Az új ismeretek feldolgozásához, alkalmazásához szükséges 
tudás, képességek színvonala, (2) A tanulásra való készenlét, (3) Az önálló munkavégzéshez szükséges 
egyéni jellemzők, (4) Társas készség és pozíció. Balogh e személyes sajátosságokból kiindulva ajánlja a 
differenciálás eszközeinek, módszereinek kiválasztását.

A differenciált tanulásszervezés irodalma rendkívül gazdag, és alkalmazása a hétköznapi pedagógiai 
gyakorlatban is általánosan elvárás. Mennyire lehetünk elégedettek? A bíztató jelenségek mellett is 
tény sajnos, hogy a magyar oktatási rendszer nem képes az otthonról hozott hátrányos helyzetből 
fakadó különbségek csökkentésére, sőt, még növekszik is idővel a teljesítménybeli lemaradás (Cs. 
Czachesz – Radó, 2003). Gévayné (2010) eredménye szerint a zenei képességek fejlesztésében még 
kevésbé kompenzálja a hátrányos helyzetet az iskola, mint az intellektuális képességek esetében. Bár ez 
nem vezethető vissza kizárólag a differenciálás hiányosságaira, hiszen komplex társadalmi jelenségről 
van szó, azonban bizonyosan szerepet játszik benne a differenciált tanulásszervezés elégtelensége is.

A kutatás bemutatása

A zenei nevelés közkeletű témái, a tantárgy-pedagógiai, szakmódszertani írások között feltűnően 
ritkán jelenik meg a differenciált tanulásszervezés, képességfejlesztés. Minthogy e területen korábban 
nem folytak empirikus vizsgálatok, ezért doktori kutatásom egyik aspektusaként arra a kérdésre is 
választ kerestem, hogy a különböző képességű tanulók fejlődési üteme hogyan viszonyul egymáshoz, 
azaz a gyengék, az átlaghoz közeliek vagy a jók fejlődnek-e gyorsabban? A magyar iskolai gyakorlat azt 
mutatja, hogy oktatásunk inkább az átlagos képességűeknek kedvez. A jobbak fejlődéséhez szükséges 
impulzusokat nem biztosítja elég következetesen, miközben a gyengébbek hátránya pedig egyre nő. 

A kutatás fő célja alapvető zenei képességek fejlődési sajátosságainak feltárása 7-10 éves korban, a 
magyar iskolai zenei nevelés kontextusában. A magyar zenepedagógiai hagyományokat alapul véve a 



zenei észlelés, az éneklés és a zenei írás-olvasás képességét vizsgáltam, továbbá kitértem az oktatás által 
közvetített zenei ismeretekre is. Bár a zenei észleléssel kapcsolatos képességvizsgálatok hosszú múltra 
tekintenek vissza, nem folytak azonban olyan kutatások az alsó tagozatos korosztályban, amelyek az 
éneklés és a zenei írás-olvasás képességét céloznák. Fontosnak kell tartanunk ezt a korosztályt azért 
is, mert a zenei szenzitív periódus általánosan elfogadott vélemények szerint kilenc-tíz éves korban 
lezárul. A zenei fejlődést a saját – 17 képességből álló – képességstruktúrán alapuló, erre épített és 
kialakított feladatrendszerrel, három éves longitudinális vizsgálat keretében követtem nyomon. A 
zenei képességek sajátosságainak szélesebb körű feltárása céljával járulékos elemként vizsgáltam 
továbbá bizonyos háttértényezők: az oktatás, a motivációs háttér, az általános intellektuális képességek, 
a biológiai nem szerepét is. 

A mintát 8 iskola 17 osztálya adta. A résztvevő iskolák között egyaránt vannak nagyvárosi, városi és 
falusi; világi és egyházi iskolák is. A végleges mintába 302 gyerek tartozott, 145 fiú (48 %) és 157 lány 
(52 %). A vizsgálat időtartama alatt 41 fő (13,6 %) vett részt folyamatosan zeneiskolai képzésben. 

A zenei képességeket 2004 és 2006 között, a résztvevő gyerekek másodikos korától negyedik osztályos 
korukig évente mértem, minden tanév második félévének tavaszi időszakában. A felvétel csoportos 
és – az énekes feladatoknál - egyéni módon történt.

A kutatás elméleti alapjainak részletezésére, a további eredmények ismertetésére e helyen nem kerülhet 
sor, hanem csak a címben jelzett részterületre térek ki a továbbiakban. (Bővebben ld. Turmezeyné, 
2007; Turmezeyné-Balogh, 2009)  

A kutatás eredménye

A vizsgálathoz felállított képességstruktúra az egyes zenei ismeret- és képességterületek jellemzőinek 
feltárását célozta. Az iskolai zenei nevelésben azonban nemcsak e területek elkülönített elemzése, hanem 
a diákok százalékban kifejezhető összteljesítménye is fontos irányjelző. Ennek megállapításához előbb 
a több feladattal vizsgált ismeret- és képességterületeken elért százalékos teljesítményt területenként 
átlagoltam, majd az összteljesítményt ezen átlagokból számoltam ki. 

A százalékban kifejezett átlagos egyéni teljesítmények alapján kvartiliseket különítettem el a mintában. 
Ezek értéke 0; 37,12; 43,76; 51,81 százaléknál van. Annak elbírálására, hogy a különböző kvartilisekbe 
tartozók fejlődésének üteme szignifikánsan eltérő-e, az általános lineáris modell ismételt mérések 
eljárását alkalmaztam. Eszerint megállapítható, hogy a különböző kiinduló teljesítményű kvartilisekbe 
tartozó tanulók fejlődési üteme szignifikánsan (F /2,680/ =360,18; p = 0,000) eltér egymástól. (Az 
egyes kvartilisek évenkénti eredményeinek eltérését egyszempontú varianciaanalízissel vizsgáltam.) 
A különböző kvartilisekbe tartozók összteljesítményének alakulását szemlélteti az alábbi táblázat:



1. táblázat: A különböző kvartilisekbe tartozók összteljesítményének alakulása
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1. 30,24 37,96 43,66 7,72 5,70 13,42 181,568 2 74 0,000

2. 39,84 46,23 53,20 6,39 6,97 13,36 111,255 2 73 0,000

3. 47,36 52,29 59,51 4,93 7,22 12,15 89,585 2 74 0,000

4. 58,27 60,16 70,33 1,89 10,18 12,07 72,936 2 73 0,000

Teljes 
minta

44,31 49,64 56,96 5,33 7,31 12,65 410,544 2 300 0,000

A kiinduló teljesítmény alapján képzett kvartilisek átlagos összteljesítményének (%) összehasonlítása a 
három mérés során. Az egyes kvartilisek fejlődési üteme az általános lineáris modell szerint (F /2,680/ 
=360,18) p = 0,000 szinten szignifikánsan eltér. Az egyes mérések eredményeit az adott kvartilisbe 
tartozók vonatkozásában egyszempontú varianciaanalízissel összehasonlítva valamennyi érték p = 
0.000 szinten szignifikáns, amit két csillag (**) jelöl.

A táblázatból kiderül, hogy a kvartilisek szerinti bontásban felfelé haladva az 1-2. mérés között egyre 
kisebb mértékű a fejlődés, vagyis a magasabb szintről indulók lassabban fejlődtek, az alacsonyabbról 
indulók gyorsabban. A 2. és 3. mérés között ez ellenkezőjébe fordul: az első negyed (leggyengébben 
teljesítők) teljesítménye nőtt legkevésbé, míg itt a jobban teljesítőknél a fejlődés jelentősebb. A kiinduló 
és a záró mérés között összességében mégis a leggyengébbek (1. kvartilis) fejlődtek a leggyorsabban, 
és a legjobbak (4. kvartilis) a leglassabban. A kvartilisek fejlődésének mértékét mutató adatokból az 
is kiolvasható, hogy a különböző kiinduló teljesítményűek fejlődési üteme közti különbség évről-évre 
csökken. 



A teljes minta átlagos eredményeit összehasonlítva látható, hogy a fejlődés az 1-2. mérés között 
lassabb, mint a 2-3. mérés között. Ez a tendencia a felső két kvartilis (3-4. kvartilis) gyenge fejlődési 
eredményéből következik. A 2. kvartilisnél ez a különbség szinte eltűnik: az 1-2; illetve 2-3. mérés 
közti fejlődés üteme majdnem azonos. Az 1. kvartilisnél (leggyengébbek) ezzel ellentétes a tendencia: 
az első két mérés között jelentősebb a fejlődés, majd a 2-3. mérés között csökken a fejlődés íve.

A különböző teljesítményűek fejlődése kevésbé tér el az 1-3. mérés összevetésében, míg ennél 
jelentősebben szóródik a fejlődés üteme az 1-2. és a 2-3. mérések relációjában. Úgy értelmezhető ez, 
hogy a fejlesztés az első és második évfolyamban elsősorban a hiányok kompenzálását valósította 
meg. Ez nyilvánvalóan fontos a gyengébbek számára. Az iskolai zenei nevelés tananyaga éppen 
az ő kedvükért az óvoda dalanyagához nyúl vissza, és ha gyorsabban is, de ismét végigjárja az 
óvodai fejlesztési feladatokat. A második évfolyam – amelyben a mérések kezdődtek - tananyaga 
dalanyagában, ritmusértékeiben és szolmizációs hangjait tekintve lényegében nem különbözik az 
óvoda zenei világáétól. Ez a zenei világ azonban a legjobbak számára (4. kvartilis) már nem jelentett 
inspirációt, és ennek tudható be, hogy a felső negyed teljesítménye az 1-2. mérés között gyakorlatilag 
stagnált. A harmadik osztály tananyaga az, amelyik a fenti szempontok alapján túllép az óvodán, 
majd a negyedik évfolyam (3. mérésünk idején) népdalai vezetik be a gyerekeket a felnőttek zenei 
világába. A nehezedő tananyagot (3-4. évfolyam) a nem kellő alapokkal rendelkezők lassabban tudták 
elsajátítani, a legjobbak fejlődése ellenben rohamos lett, de összesítve mégis ők fejlődtek a legkevesebbet. 
Felveti ez a differenciálás hiányát, hiszen az első szakasz egyértelműen csak a gyengébbek, míg a 
második inkább a jobbak érdekeit szolgálta. Kimondhatjuk tehát, hogy a fejlődés üteme a gyengébb 
teljesítményűeknél a leggyorsabb, továbbá a magasabb szintű kiinduló teljesítménnyel fordítottan 
arányos a fejlődés mértéke, vagyis inkább a felzárkózatásnak kedvezett a zenei nevelés.

Összegzés

A fejlődés mértékét tehát valóban döntően befolyásolja, hogy az egyes tanulók teljesítményében milyen 
volt a kiindulási szint. Az egyes kvartilisek összehasonlításakor megállapítható, hogy minél magasabb 
volt a tanulók kiinduló teljesítménye, a fejlődés mértéke annál kisebb. Egyértelműen bebizonyosodott, 
hogy az első szakaszban a gyengék ugrásszerűen fejlődtek, míg a legjobbak gyakorlatilag stagnáltak. 
A második szakaszban ez megfordult: ekkor a magasabb teljesítményszintről indultak fejlődése volt 
dinamikusabb. A három év alatt összességében a gyengébbek többet fejlődtek, mint a jobbak. Ezt 
a határozott tendencia egyrészt a tananyag sajátosságainak tudható be, amely – főként az első két 
évfolyamban - a hátrányok kompenzálásának kedvez, megválaszolva ezzel a címben feltett kérdést. Ez 
azonban azzal járt, hogy a kezdetben jobb teljesítményt elérők nem találkoztak a továbbfejlődésükhöz 
elegendő kihívással, ami a differenciálás hiányát mutatja.
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ŠKOLA KAO MESTO OTKRIVANJA TALENTOVANE 
DECE ZA SPORT

Rezime

 Rad sa talentovanom decom treba početi na vreme. Mnogi roditelji  možda  nisu ni svesni 
da su im deca talentovana za neki sport.  Kako će to saznati i ko će ih u to uputiti? Često je teško 
da se snađu u tome koji je to sport, kojim bi se deca bavila, a možda ni nemaju mogućnosti za to da 
uključe svoju decu u neki sport. Nekada roditelji žele da ispune želje svoje dece u vezi sa tim kojim bi 
se sportom bavila. Zbog toga već učitelji treba da počnu sa upućivanjem dece na bavljenje sportom u 
mlađem školskom uzrastu i treba im pružiti mogućnost da se njime bave.
 
 Ključne reči: sport, deca, učitelji, škola

SCHOOL AS A PLACE OF DISCOVERING TALENTED 
CHILDREN IN SPORTS

Abstract

 Dealing with talented children has to be started in time. Lots of parents might not even be able 
to recognize the fact that their children are talented in any sport. It is often difficult to choose a sport 
for their children would do and it also might happen that there is no opportunity to join any sport. 
Parents sometimes want to make their children’s wish come true according what sport they would 
like to do. Because of that teachers in lower elementary grades should give advice about dealing with 
sport and they should give them opportunity to do sports as well.

 Keywords: sport, children, teachers, school



Uvod
Poznata je činjenica da se vrlo rano treba početi sa negovanjem talenata. Međutim, da bismo 

mogli da negujemo talente potrebno je da ih na vreme otkrijemo. Postavlja se pitanje ko, kako, kada i 
gde može da otkrije talente. 

Metod rada

 U ovom radu je korišćena deskriptivna metoda rada.

Rezultati

 Odgovor na  pitanje koje se u uvodu postavlja čini se vrlo jedostavnim – stručnjak. U sportu 
se tu pre svega misli na trenera. U većim gradovima, gde postoji veliki vroj sportskih školica i veliki 
broj trenera, koji rade u njima to je mnogo jednostavnije uraditi, pogotovo ako se zna da neka deca 
već od predškolskog uzrasta pohađaju sportske školice. U manjim mestima , gde „ponuda“ sportskih 
školica nije tako širokog spektra i ne posoji toliko trenera, koji rade sa decom, situacija je drugačija. 
Pretpostavlja se da su roditelji upućeni u probleme, koje savremeni način života donosi, pa između 
ostalog poznat im je i problem hipokinezije. Ta pojava nije samo problem odraslih, već i dece, pa bi 
roditelji trebali biti jedna od karika u lancu koja će upućivati decu na bavljenje sportom. Neki roditelji 
možda sami ni ne mogu da procene kojim bi se sportom mogla baviti njihova deca. Oni najčešće 
ispunjavaju želje deteta u koju sportsku školicu žele da se upišu, tj. kojim sportom žele da se bave. 
Međutim, dete često nije svesno svojih kvaliteta i sposobnosti i zbog toga ono samo ne može da 
proceni kojim bi se sportom bavilo. Ono se za sport  uglavnom opredeljuje na osnovu toga gde mu 
drugari idu ići će i on, ali nije svesno toga da li će u tom sportu biti uspešno. U svemu ovome je važna 
uloga škole. Prvi, pri polasku u školu, ko može da pomogne učeniku po tom pitanju  jeste učitelj. 
Učitelj upravo svojim radom može i te kako da zainteresuje dete za bavljenje sportom. On treba da 
bude pre svega kreativan u odabiru sadržaja koje će primenjivati na časovima, time će zainteresovati 
decu za aktivno učestvovanje na času, zatim će istovremeno svojim primerom doprinositi formiranju 
određenih higijenskih navika kod deteta, a i razvijanju ličnosti deteta. Ukoliko se ovako učitelj 
postavi prema fizičkom vaspitanju, deca će se sigurno rado uključivati u bavljenje sportom i u vidu 
sportskih sekcija. Zbog toga možemo reći da je pozitivan stav učitelja prema fizičkom vaspitanju i 
sportu jedan od važnih i značajnih momenata u opredeljivanju dece za bavljenje sportom. Sledeće 
je pitanje da li je učitelj dovoljno kompetentan da otkrije ko je od učenika talentovan za određeni 
sport. Naravno, to učitelj sam ne može da odluči, ali u saradnji sa nastavnikom fizičkog vaspitanja 
može da kaže da dete ima više naklonosti za bavljenje određenim sportom. Zbog čega onda mi ipak 
govorimo da je toliko važna uloga učitelja u odabiru i negovanju talenata. Učitelj u svom radu kao 
što to stoji u ciljevima i zadacima fizičkog vaspitanja dece mlađeg školskog uzrasta treba da radi na 
razvijanju motoričkih sposobnosti, sticanju motoričkih umeća, formiranju moralno-voljnih osobina 
ličnosti učenika. Pored svega ovoga ne sme se zaboraviti formiranje pozitivnog stava učenika prema 
fizičkom vaspitanju i sportu i značaju fizičkog vaspitanja i sporta za očuvanje zdravlja. Kada se govori 
o razvijanju motoričkih sposobnosti misli se i na praćenje razvoja tih sposobnosti. Svaki učitelj a i 



nastavnik fizičkog vaspitanja bi trebao da ima lični karton za svakog učenika u kome bi se pored 
njihovog fizičkog rasta i razvoja evidentirao i razvoj bazičnih motoričkih sposobnosti. To se vrši 
standardnim mernim instrumentima – testovima. Oni će pružiti odgovor učitelju i na to koliko je 
njegov rad sa decom bio efikasan, a može pružiti pomoć i pri opredeljivanju učenika za određeni 
sport. Učitelj treba da pruži deci mogućnost da kroz razne vidove takmičenja iskažu svoje kvalitete. 
To bi trebao da realizuje kroz razne igre, poligone, štafetna takmičenja. Kod odabira aktivnosti treba 
obratiti pažnju na to da se ne forsiraju samo određene sposobnosti na primer brzina ili snaga, već da 
kroz ta takmičenja deca zaista mogu da iskažu svoje sposobnosti. Naravno, ta se takmičenja neće 
organizovati samo unutar razreda, već treba da se organizuju takmičenja i među razredima. Ta 
takmičenja bi trebala biti i masovna, misli se na to da ne učestvuju na njima samo odabrani učenici, 
već sva dece koja žele da učestvuju u njima, jer ćemo time u njima probuditi i takmičarski duh i 
prepoznati i neke njihove druge karakteristike koje su važne prilikom odabira talenata i u radu sa 
njima. Na tim takmičenjima sem učitelja treba da budu prisutni i nastavnici fizičkog vaspitanja i 
treneri, kojima će to takođe biti pomoć u odabiru talenata. Ukoliko se tome još pridoda i redovno 
evidentiran lični karton učenika nastavnici će dobiti kompletniju sliku o svakom učeniku ponaosob. 
Svi učitelji treba da budu obučeni za testiranje, zatim treba da postoji određena baterija testova kojom 
će biti valjan za procenjivanje motoričkog razvoja i napredovanja učenika. Baterija testova treba da 
bude takva da se može jednostavno realizovati na časovima fizičkog vaspitanja. Zatim, testiranje ne 
može da realizuje sam učitelj, već on treba da ima i svoje pomoćnike, to mogu biti drugi učitelji ili 
nastavnici fizičkog vaspitanja. Pored časova fizičkog vaspitanja uključivanje učenika u sportske sekcije 
može biti značajna karika u otkrivanju talenata i naravno radu sa njima. Na samom početku u prvom 
i drugom razredu učenici bi trebali da se uključuju u aktivnosti u sklopu kojih se radi na razvijanju 
bazičnih motoričkih spsobnosti kroz razne igre, koje će omogućiti da iskažu sama sebe i da se uoče 
neke njihove karakteristike, koje će kasnije biti važne za sportsku specijalizaciju. U trećem i četvrtom 
razredu učenici bi mogli da se uključe u rad  sekcija sportskih igara, atletike, gimnastike, borilačkih 
sportova i slično. Ovde bi već radili nastavnici fizičkog vaspitanja ili treneri kvalifikovani za određeni 
sport, koji mogu da ih dalje upućuju u sportske klubove da se bave određenim sportom. Naravno, tu 
nije dovoljna samo saradnja učitelja, nastavnika i trenera, već treba uključiti i roditelja i skrenuti mu 
pažnju na to da mu dete poseduje određene predispozicije za bavljenje određenim sportom.  

Zaključak

Umesto zaključka, ovo bi trebao biti jedan apel svima. Talentovane dece ima svugde oko nas 
samo ih trebamo na vreme otkriti. Oni često prođu neprimećeno pored nas i ne postignu uspehe, 
jer na vreme nisu otkriveni, pošto nisu imali mogućnost da iskažu svoje sposobnosti. Zbog toga se 
apeluje na učitelje da u saradnji sa nastavnicima i trenerima omoguće deci da se uključe u sportske 
aktivnosti i da ih zavole, da bi kroz njih mogli da iskažu svoje sposobnosti i svoju darovitost, da ih ne 
bismo izgubili. Mnogi stručnjaci kažu da sa otkrivanjem talenata treba početi već na predškolskom 
uzrastu, ali ukoliko za to nema mogućnosti, ni u mlađem školskom uzrastu nije kasno, jer su mnogi 
sportisti postali vrhunski, a tek su se u školi počeli baviti sportom. 
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ZNAČAJ I ULOGA DOPUNSKIH VEŽBI U RAZVOJU
MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI UČENIKA

Sažetak

Osnovni cilj bio je da se utvrdi uticaj predloženog eksperimentalnog programa nastave fizičkog 
vaspitanja uz primenu dopunskih vežbi, na motoričke sposobnosti učenika eksperimentalne grupe. 
Cilj istraživanja je i utvrđivanje uticaja važećeg nastavnog Plana i programa fizičkog vaspitanja na 
motoričke sposobnosti učenika kontrolne grupe. Eksperimentalni program je sproveden na uzorku 
od 88 učenika prvog razreda osnovnih škola. Primenjen eksperimentalni program obuhvatio je 
sadržaje iz atletike, sportskih igara, vežbi na spravama i tlu, ritmike i plesa, uz primenu dopunskih 
vežbi. Nastava u kontrolnoj grupi realizovana je po aktuelnom nastavnom Planu i programu. Za 
procenu motoričkih sposobnosti primenjeno je 12 mernih instrumenata. Za utvrđivanje razlika 
između inicijalnog i finalnog merenja unutar grupa primenjene su multivarijantna i univarijantna 
analiza varijanse za ponovljena merenja (MANOVA i ANOVA – repeated measures). Na osnovu 
rezultata i diskusije, može se zaključiti da je eksperimentalni program značajno uticao na promene 
svih motoričkih sposobnosti. U poređenju dvaju programa konstatovano je da su oba delovala na 
promene motoričkih sposobnosti, ali značajno veći uticaj je imao eksperimentalni program.

         Ključne reči: učenici, eksperimentalni program, dopunske vežbe, motoričke sposobnosti, 
multivarijantna analiza, univarijantna analiza



THE IMPORTANCE AND THE ROLE OF ADDITIONAL 
EXERCISES

IN THE DEVELOPMENT OF THE PUPILS’ MOTOR 
ABILITIES

Abstract

   The main purpose of this research was to determine the influence of the suggested experimental 
program of physical education including additional exercises on motor abilities of the experimental 
group of pupils. The purpose of the research was also to determine the influence of the current 
curriculum in regards of teaching physical education, on motor abilities of the control group of pupils. 
The experimental program was carried out on a sample of 88 first-graders in elementary schools. 
The applied experimental program contained athletics exercises, sports games, exercises on sports 
equipment and on the floor, rhythmics and dancing and some additional exercises. The control group 
was taught according to the current curriculum. 12 metrical instruments were used to estimate 
motor abilities. Multivariate and univariate analyses of variance for repeated measures (MANOVA 
and ANOVA – repeated measures) were applied to determine the differences between the initial and 
final measuring within the groups. According to the results and discussion, it can be concluded that 
the experimental program has significant influence on all of the motor abilities. Comparing the two 
programs, it was concluded that both of them caused change in motor abilities, but the experimental 
program had more significant influence.

     Keywords: pupils, experimental program, additional exercises, motor abilities, multivariant 
analysis, univariant analysis



UVOD

U sadašnjem sistemu fizičkog vaspitanja nastava u mlađim razredima osnovne škole neopravdano 
je zapostavljena u odnosu na druge nivoe vaspitno-obrazovnog sistema, što bitno narušava kontinuitet 
i stvara praznine, čije se posledice osećaju u kasnijim fazama vaspitno-obrazovnog procesa. Mali broj 
dosadašnjih istraživanja na ovom uzrastu i nedostatak literature doprineli su da se još uvek nedovoljno 
i nestručno radi sa predškolskom i decom mlađeg školskog uzrasta.

Sve 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 se ne utiče na razvoj fizičkih sposobnosti učenika i utvrđeno je da one  
zaostaju za biološkim rastom i razvojem.

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.

Za uspešno upravljanje procesom vežbanja u nastavi fizičkog vaspitanja, nastavnici treba da 
poseduju pored stručnih znanja iz oblasti metodoloških i metodičkih osnova i posebna koja se odnose 
na metode učenja, vežbanja, doziranja opterećenja i izbora sredstava telesnih vežbi kao i metoda 
analize efekata nastavnog rada.



P R I L O G
Red.

br.
NASTAVNE 
TEME I 
AKTIVNOST

Ukupan

broj

časova

jesen zima proleće
NAPOMENE

IX X XI XII I II III IV V VI

1. INICIJALNO I 
FINALNO MERENJE

8 4 4
2. STROJEVE VEŽBE

X X X X X X X X X X
na  
svakom  
času

3. VEŽBE 
OBLIKOVANJA X X X X X X X X X X

na  
svakom  
času

4. ATLETIKA 34 8 8 4 4 6 4
5. VEŽBE NA 

SPRAVAMA I TLU
22 5 6 4 7

6. RITMIKA I PLES 11 5 2 2 2
7. SPORTSKE IGRE 33 5 7 3 4 7 5 2
8. DOPUNSKE VEŽBE

X X X X X X X X X X
na  
svakom  
času

9. IZLETI
X X

do 3 km 
u oba 
pravca

10. KROS X X na  300 
m

 

S  V  E  G  A 108 12 13 11 13 8 6 13 11 11
10

GLOBALNI  PLAN  RADA  EKSPERIMENTALNE  GRUPE

Tabela 1.  Multivarijantne razlike  između inicijalnog i finalnog merenja (MANOVA-repeated 
measure) motoričkih sposobnosti eksperimentalne grupe učenika

Table  1.  Multivariate differences between the initial and final measurements (MANOVA-repeated 
measure) of motor abilities in experimental group schoolboys

Wilk’s Lambda F Effect df Error df p
.006 485.11 12 38 .000    



Tabela 2.  Unvarijantne razlike između inicijalnog i finalnog merenja (ANOVA-repeated measure) 
motoričkih sposobnosti eksperimentalne grupe učenika

Table 2.   Univariate differences between the initial and final measurements (ANOVA-repeated 
measure) of motor abilities of the experimental group schoolboys

Test
Mean 

Inicijalno

Mean 

Finalno
F (1,49) p

MTAP 10.06 15.66 1670.26 .000
MPOL 25.65 18.83 147.53 .000
MS2M 36.19 26.73 187.73 .000
MDPR 31.06 33.42 116.11 .000
MBAS 19.93 31.47 60.51 .000
MKOP 5.55 4.39 59.77 .000
MSDM 116.00 133.90 417.00 .000
M30V 6.98 6.17 140.99 .000
MBMD 325.00 372.00 117.91 .000
MVIS 12.63 26.77 212.37 .000
MDNO 11.78 21.74 251.62 .000
MDTR 9.02 18.04 266.14 .000

Tabela 3.  Multivarijantne razlike  između inicijalnog i finalnog merenja (MANOVA-repeated 
measure) motoričkih sposobnosti kontrolne grupe učenika

Table  3.  Multivariate differences between the initial and final measurements (MANOVA-repeated 
measure) of the motor abilities in control group schoolboys

Wilk’s Lambda F Effect df Error df p
.083 23.89 12 26 .000    



Tabela 4.  Unvarijantne razlike između inicijalnog i finalnog merenja (ANOVA-repeated measure) 
motoričkih sposobnosti kontrolne grupe učenika

Table  4.  Univariate differences between the initial and final measurements (ANOVA-repeated 
measure) of motor abilities of the control group schoolboys

Test
Mean 

Inicijalno

Mean 

Finalno
F (1,37) p

MTAP 9.66 12.84 162.53 .000
MPOL 25.30 23.30 10.43 .003
MS2M 34.63 31.56 10.08 .003
MDPR 31.53 31.92 7.05 .012
MBAS 11.67 15.50 8.35 .006
MKOP 5.75 5.53 2.14 .152
MSDM 113.84 120.71 30.25 .000
M30V 7.05 6.76 18.79 .000
MBMD 308.95 325.79 13.51 .001
MVIS 9.91 15.55 14.29 .001
MDNO 12.00 13.58 3.44 .072
MDTR 8.42 7.97 .27 .606

Legenda:

MTAP  -  taping rukom / hand tapping
 

MPOL  -  poligon natraške / backwards field 

MS2M  - slalom sa dve medicinke (od 2kg) / slalom with two medicine balls (of 2kg) 

MDPR  - dubki pretklon na klupi / low bend on the bench 

MBAS  -  stajanje na jednoj nozi / standing on one leg

MKOP  -  koordinacija sa palicom / coordination with the baton

MSDM -  skok u dalj iz mesta / standing long jump

M30V  -   trčanje 30m iz visokog starta / running 30m high start 

MBMD - bacanje medicinke (od 1kg) / medicine ball throwing (of 1kg)
  

MVIS  -   vis u zgibu / hanging squirt

MDNO -  podizanje nogu iz ležanja na leđima / leg lifting while lying on back

MDTR -  podizanje trupa iz ležanja na leđima / trunk lifting while lying on back



PREGLED ISTRAŽIVANJA

Za fizičko vaspitanje, pogotovo u predškolskom i mlađem školskom uzrastu, kaže se da 
je “natraške postavljeno” i da ne izaziva praktično neke značajne transformacije u bilo kojim 
antropološkim dimenzijama dece. Kao razlog tome navodi se neadekvatni obim i opterećenje dece 
tog uzrasta na časovima fizičkog vaspitanja. 

Po Bali »fizičko vežbanje 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”.

Kovač ( 1981), Krsmanović (1985, 1996), Babin i saradnici (1999), Zrnzević (2003, 2007) i 
drugi su u svojim istraživanjima ustanovili da efikasnost realizacije programskih sadržaja nije na 
zadovoljavajućem nivou i da se pozitivni efekti mogu postići u poboljšanju pre svega motoričkih 
sposobnosti, posebno programiranom nastavom fizičkog vaspitanja, uz raznovrsne sadržaje iz atletike, 
sportske gimnastike i sportskih igara. U svim istraživanjima pozitivne promene su značajno više 
izražene kod eksperimentalne grupe. Na časovima fizičkog vaspitanja u razrednoj nastavi primenjuju 
se 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. Stepen usvojenosti 
programskih sadržaja nije na zavidnom nivou, što zahteva jednu dublju analizu, u kojoj meri, učitelji 
uopšte realizuju nastavne sadržaje.

Detrich (1964) je došao do zaključka da je intenzitet vežbanja veći u uvodnom delu časa nego u 
glavnom i završnom zajedno. Primenio je dopunske vežbe u glavnom delu časa i procenat vežbanja se 
povećao na 41,7% a glavni deo časa je postao dominantan. Suština dopunskih vežbi po njemu je da se 
Pod dopunskim vežbama ne podrazumevaju sporedne vežbe, već se pre svega radi, o najrazličitijim 
dopunskim vežbama koje su neophodne za intenziviranje nastave fizičkog vežbanja² (Dietrich, 1967; 
preuzeto Zdanski i Galić, 2002, 157).

Rad sa dopunskim vežbama sastoji se u tome da učenici posle odvežbane osnovne vežbe, ili u 
pauzi između dva vežbanja izvode dopunske vežbe.

Pri izboru dopunskih vežbi treba voditi računa o sledećem: 

•	 dopunske vežbe primenjivti kada je osnovna vežba savladana;  

•	 da upotpunjuje glavnu vežbu u pogledu uticaja na organizam učenika;

•	 da je lagana za izvođenje;

•	 da je poznata,  već savladana ili jednostavna vežba;

•	 da je učenici mogu odmah posle demonstracije da izvode samostalno;



•	 da se, kad god je to moguće poklapa sa potrebama učenika;  

•	 da ne postoji opasnost od povređivanja;

•	 da dopunska vežba traje kraće od izvođenja glavne vežbe.

Dopunske vežbe učenici uglavnom izvode samostalno, jer nastavnik prati rad na izvođenju 
osnovne vežbe. 

Funkcija dopunskih vežbi je pozitivan uticaj na poboljšanje motoričkih i funkcionalnih 
sposobnosti učenika putem povećane aktivnosti na času, kao i maksimalan uticaj na razvoj stvaralačkih 
sposobnosti, vaspitanje, volje, karaktera i svesne discipline kod svakog učenika.

        Prednost dopunskih vežbi:

−	 veća gustina časa, smanjeno čekanje između dva vežbanja,

−	 mogu se uspešno primenjivati u sali i na otvorenom terenu,

−	 pružaju povoljne uslove za individualno doziranje

−	 moguća primena u radu sa učenicima mlađeg školskog uzrasta.

METODOLOGIJA RADA

Predmet istraživanja je uticaj eksperimentalnog programa u okviru koga su primenjene  
dopunske vežbe u cilju povećanja nivoa motoričkih sposobnosti učenika, a pre svega snage, s obzirom 
da su učenici najslabije rezultate postigli na testovima za procenu snage na inicijalnom merenju. 

Eksperimentalni program je realizovan na uzorku od 88 učenika prvog razreda osnovne škole. 
Za procenu motoričkih sposobnosti primenjeno je 12 mernih instrumenata. 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. 

Prioritet vežbanja nije bilo tehničko savršenstvo izvođenja nekog zadatka, već učestalost 
izvođenja određenog zadatka.

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.



Metod obrade podataka

Razlika između inicijalnog i finalnog merenja unutar grupa utvrđivana je pomoću multivarijantne 
analize varijanse (MANOVA) i univarijantne analize varijanse (ANOVA) za ponovljena merenja.

 

REZULTATI SA DISKUSIJOM

Na osnovu rezultatia multivarijantne analize varijanse (Tabela 1) za ponovljena merenja 
(MANOVA-repeated measure) može se konstatovati da je došlo do statistički značajnih promena na 
multivarijantnom nivou           (p = .000) u motoričkim sposobnostima eksperimentalne grupe učenika. 

            Na osnovu rezultata univarijantne analize varijanse za ponovljena merenja (ANOVA-repeated 
measure) (Tabela 2) može se konstatovati da je došlo do statistički značajnih promena kod svih 
varijabli i to u pozitivnom smislu, na nivou značajnosti (p < .000), jer su sve sposobnosti uvećane u 
vreme eksperimentalnog perioda.

Na Tabeli 3, su prikazani rezultati multivarijantne analize varijanse za ponovljena merenja 
(MANOVA-repeated measure) motoričkih sposobnosti kontrolne grupe učenika. Može se konstatovati 
da je došlo do statistički značajnih promena na multivarijantnom nivou (p = .000).

Na Tabeli 4, su prikazani rezultati univarijantne analize varijanse za ponovljena merenja 
(ANOVA-repeated measure) motoričkih sposobnosti kontrolne grupe učenika. Može se konstatovati 
da je došlo do statistički značajnih promena kod svih varijabli, na nivou značajnosti (p < .05), osim 
kod varijabli: podizanje nogu iz ležanja na leđima (MDNO), podizanje trupa iz ležanja na leđima 
(MDTR) i koordinacija palicom (MKOP).

Učenici eksperimentalne grupe značajno su poboljšali rezultat na testovima kojima je 
procenjivana eksplozivna snaga donjih i gornjih ekstermiteta (skok u dalj, bacanje medicinke) statička 
snaga (vis u zgibu) i repetitivna snaga (podizanje trupa i nogu) što se može videti iz vrednosti   F-testa. 
Intenzitet vežbanja kontrolne grupe nije bio na odgovarajućem nivou pa su učenici postigli slabije 
rezultate na pomenutim testovima, a u repetitivnoj snazi došlo je do stagnacije u odnosu na inicijalno 
merenje, što se može videti iz vrednosti F-testa. Za učenike kontrolne grupe ovaj test je bio pretežak, 
nije došlo do napredovanja.

         U dosadašnjim istraživanjima strukture motoričkog prostora, snaga je bila predmet najčešćeg 
izučavanja, o snazi se i teoretski i praktično najviše zna, jer, činjenica je da se nijedan pokret kao ni 
kretanje ne mogu izvesti bez većeg ili manjeg udela snage. S obzirom da je koeficijent urođenosti kod 
eksplozivne snage oko 80%, sa njenim razvojem treba početi vrlo rano (od pete godine). Koeficijent 
urođenosti kod statičke i repetitivne snage je 50%, te se odgovarajućim vežbanjem rezultat može 
dvostruko povećati (Stojiljković, 2003, 116). Preporučuje se primena opterećenja većeg obima i nižeg 
intenziteta. Decu ovog uzrasta karakteriše slabost muskulature, posebno trupa i gornjih ekstremiteta, 



što su potvrdili rezultati na inicijalnom merenju kod obe grupe. Ovakvo stanje uslovljeno je i 
nedovoljnim angažovanjem dece u svakodnevnim aktivnostima. Za razvoj muskulature gornjih 
ekstremiteta i trupa neophodni su dobro odabrani sadržaji, učestalost u radu i sprave prilagođene 
uzrastu.

Vežbe statičke snage koje se realizuju kroz vis veoma se retko sreću u svakodnevnim spontanim 
aktivnostima, te ih zbog toga treba programirati i uključiti u proces fizičkog vežbanja. S obzirom da 
su ove vežbe naporne treba ih učiniti deci interesantnim, kako bi bila motivisana da ih upražnjavaju. 
Statička snaga ima visoku korelaciju sa eksplozivnom i repetitivnom snagom, što znači da se vežbanjem 
može dosta popraviti. Na varijabilitet rezultata snažno deluje i motivaciona struktura.

ZAKLJUČAK

Uvođenje dopunskih vežbi² u glavnom delu časa, delovalo je stimulativno i uticalo na 
poboljšanje aktivnog vremena i povećanje efikasnosti na času, što je u određenoj meri doprinelo 
poboljšanju eksplozivne snage donjih ekstremiteta, ruku i ramenog pojasa, statičke i repetitivne snage. 
Predloženi eksperimentalni program, doprineo je značajno povećanju svih motoričkih sposobnosti 
eksperimentalne grupe učenika. Zahtevi su podignuti na viši nivo, povećana je motivisanost za rad, 
dopunske vežbe su doprinele povećanju gustine časa, većem angažovanju i osamostaljivanju učenika, 
boljem korišćenju prostora, sprava i rekvizita.

Uzorak obuhvaćen ovim istraživanjem izuzetno je značajan za razvoj pre svega eksplozivne i 
repetitivne snage.

Na osnovu dobijenih rezultata kontrolne grupe nije teško zaključiti da su učenici upravo na 
testovima snage postigli najslabije rezultate. U postojećem nastavnom planu i programu fizičkog 
vaspitanja neophodno je menjati postojeću koncepciju nastavnih sadržaja i prilagoditi ih potrebama 
i mogućnostima učenika. 
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