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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

КОМПЛЕКСНОСТ ФЕНОМЕНА ДАРОВИТОСТИ И КРЕАТИВНОСТИ
– изазови: појединац и друштво –
У монографији која је пред нама сабрани су налази истраживања европских
истраживача (Шведска, Француска, Румунија, Словенија, БиХ, Црна Гора,
Македонија и Србија), који чине тематску целину у оквиру датог наслова.
Радови су фокусирани на приказе налаза и деспуте којима се анализаирају
ставови, аргументују схватања, оспоравају аспекти и тумаче налази, као и на
отварање питања о феномену даровитости за која се до скоро сматрало да су
већ затворена, јер их налази нових истраживања и теоријских схватања наука у
чијем се контексту третирају питања даровитости разматрају, негирају,
односно отварају други углови посматрања. Претходно овој монографији даје
карактер научне студије у којој се критичким приступима настоје разјаснити
постојеће нејасноће и недоречености у феномену даровитости, који својом
запретеношћу привлачи експлораторски дух истраживача, истом снагом, као и
постојаност у истрајавању оних који се менторским напорима труде да подрже
успон уз степенице самоостварења даровитих појединаца.
Комплексност природе даровитости и креативности и, последично томе, још
увек бројна отворена питања везана за феномене који су у наслову –од разлика
теоријских основа, појмовног дефинисања и идентификације, а у овом
контексту и разлика у методолошким приступима истраживању, до
практичних аспеката, односно модела трансфера за претварање потенцијала у
перформансу – иницирали су тематику за дискурс на 25. округлом столу у
Вршцу, из које је рецензијама настала ова монографија.
Поднаслов иде корак ближе циљу овогодишњег сусрета, односно дискурса
којим су се учесници скупа укључивали у савремене трендове третмана
даровитости и креативности. Знатан број аутора фокусиран је на односе
појединац–друштво, у којима даровити појединци на путу самоостварења,
ношени судбином у непрегледној идиографској различитости и досезања
супериорне перформансе, имају предзнак недокучивости, а из угла друштва
идеолошку конотацију, којом се у глобалним образовним токовима
образовању уопште, па и подстицању развоја даровитих, намеће економски
аспект, односно потреба да се из угла економског просперитета развојем
даровитости и креативности дâ подршка националној и/или глобалној
економији. Овим је тематика актуелних питања у области фeномена
даровитости и креативности проширена, дакле, добија још један аспект
сложености, те се у поље проучавања, везано за ове феномене, уводи и већа
потреба за критичким промишљањем о односу друштва према даровитом
појединцу и креативности као значајном својставу даровитих, које се, неретко,
у макро- економским размерама види као ресурс, вредност коју треба
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опредметити. Тако се у рaдовима дотичу и питања колико друштво, па и
економија, почивајући на идеологији профита, узимају у обзир интересе
појединца, у овом случају даровитих, у ком односу стоје интереси једних и
других и како ови односи иду у правцу подстицања креативности даровитих
која би требало да буде у обостраном интересу.
Важан импулс за дискурс иде од посматрања историјске и савремене
перспективе схватања даровитости на глобалној сцени, а у складу са тим –
посматрање разлика у вредностима и културним особеностима и отварање
питања о дометима и ограничењима општих амбиција светске економије да
уложи све напоре да искористи таленте широм света за економски раст.
Дискурс покрећу налази којима су поменути напори, за сада, како сеу
радовима ове монографије види, још увек слабо подржани објективним
емпиријским истраживањима (Persson, стр. 23). Култ успеха, као и сваки
цивилни култ, нема смисла разматрати одвојено од друштвено-психолошке и
друштвено-политичке реалности која га је довела до изражаја.Такавприступ
дозвољава науци да се дистанцира од идеологизованих контекста у којима се
апологетика неких и ”одлучна осуда” других меша са реализацијом скривених
и експлицитних ставова према остварењу властитих циљева; да даровита особа
у овом окружењу не осети само своју бескорисност. То баш није потребно,
осим ако имате на уму његову функционалну релевантност. Које друштво
треба да израчуна и уз помоћ најефикаснијих метода одреди прихватљиве
инвестиције у будуће геније? Даровити је, дакле, увек потенцијално замењив,
док је онтолошки даровитост уско повезана с неопходношћу. Култ успеха
заснива се на принципу ”човека за економију”, док се формула даровитости
заснива на чињеници да је економија адиафорна. Неопходна, али само на свом
месту.
Такође се
текстовима посматра слика света даровитог: таленат и
постојањеи то из угла фактора даровитости у моделу културе
просветитељства, са нагласком да исти зависи од умећа „откривања”
способности. Дете, у сарадњи са талентованим учитељем, не само да може, већ
мора пронаћи свој позив, занимање; „место” на којем је „корисно”. Такво
самооткривање доживљава се као време идентично с'напором самотрансценденције. Рефлексија о овом процесу може довести до дијаметрално
супротних резултата. За неке, ”трајно” време тече, брзо мењајући све око себе.
За друге, напротив, чини се да се свет замрзава у непромењивости, док је „ја” у
сталном покрету. Оба типа временског искуства одговарају повећаној
концентрацији на властита искуства и стварају услове за неуспехе у
комуникацији (посебно у односима са вршњацима). Није случајно да се
даровита деца, а посебно адолесценти у малим групама, обично налазе међу
лидерима или одбаченима.
У сладу са претходним тоновима јесте и текст ауторке Петровић, који у оквиру
наслова Таленат – генијалност – светост у филозофији Берђајева, кроз

12

контекст филозофског дискурса анализира тезу о диференцијалном карактеру
феномена талента, генијалности и светости. Таленат се дефинише као посебан,
спецификовани дар који одговара захтевима посебних облика културе у коме
се оваплоћује издвојена функција духа прилагођена стварању научних и
уметничких вредности. Насупрот томе, генијалност и светост посматрају се
као онтолошка, квалитативно другачија, целовита, универзална природа
људског духа и носиоца жудње за другобивствовањем. У том духовном
пориву, сматра Петровић (стр. 329), Берђајев је употпунио религијску свест о
аскези, као путу трансцендирања „овог света” личним преображајем,
стваралаштвом као јединственим спојем генијалне нарави и посебног талента.
Тиме је стваралачку потенцију генијалности пренео преко граница
објективиране форме постојећих варијација људских делатности у трагично
осећање неприлагођености овом свету и тежњи ка његовом превладавању.
Овим ауторка трага за тачком духовног сусрета између мистичноподвижничког искуства и стваралачког чина као два различита начина
самоостварења, што је посебан аспект посматрања манифестације даровитости
и узрастања у самоостваривању исте.
У монографији се разматрају и позитивни и негативни одрази
глобализацијских токова из угла даровитих појединаца, а поред многих
предности глобализационог друштва, Мијановић (стр. 287) наводи негативне
утицаје на развој и формирање даровитих појединаца као непоновљивих и
целовитих личности. Глобализација доводи у питање традиционалне културне,
националне, етничке породичне, индивидуалне и друге системе вредности.
Исти аутор сматра да се под утицајем глобализационих стратегија и претензија
оне потискују и супституишу магловитим универзалним вредностима,
утемељеним на материјалном благостању. У новоствореном неолибералном
економском и општедруштвеном контексту, човек се поистовећује с робом,
чија је духовна вредност сасвим маргинализована. На ово се надовезују
рефлексије о савременим процесима глобализације и тржишне утакмице са
циљем остварења профита у спорту, као велика претња за младе таленте у
спорту и друштво у целини које подлеже процесима дехуманизације у спорту
и удаљава се од онтолошке претпоставке спорта. Потребно је указати и на
економске и друштвене последице такве ситуације, јер док се на једној страни
стварају спортски шампиони, узори и идоли једног друштва, на другој страни
налази се армија даровитих људи који су подлегли бројним девијацијама
савременог врхунског спорта: комерцијализацији, политизацији, миту,
корупцији, повредама од прекомерног тренирања, тениски лакат, кошаркашко
колено, хормонални дисбаланс, несанице, депресије и друге бројне негативне
последице које нам одузимају здраве, срећне и успешне појединце који су
предуслов за добро функционисање једног друштва (Maрков Чикић и Пртљага,
стр. 279).
У вези са претходним јесте питање хобија даровитих за које се сматра да могу
да испуњавају различите функције, да служе одмору и разоноди, да
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омогућавају истраживање и развијање интересовања, способности, талената,
стицање знања и вештина, изграђивање идентитета, (само)експресију, развој
личности итд. Емпиријске студије, консултоване за дискурс у овој
монографији, говоре да се мали број младих у нашој средини бави хобијима и
да им посвећују веома мало времена. Налази о повезаности хобија којима се
баве млади у Србији са: обрасцима понашања младих током слободног
времена, типовима идола на које се угледају, проблемима који их брину,
ризичним понашањима и посебно задовољством животом и њиховим
доживљајем добробити аргументација су претходних консттација. А ово је
питање које је распадом старог система образовања изгубило своје место у
систему подстицања развоја даровитих, а пренето из системског простора
образовних институција у поље приватних часова, ускратило могућност
даровитима који немају адекватну материјалну подршку (Крњаић, стр. 34). У
складу са овим су налази истраживања који указују да је за развој
креативности неопходно креирање средине која је подстицајна за учење и
психофизички развој. Основни педагошки проблем, који се у односу на ово
истиче, тиче се могућности креирања подстицајне средине у слободном
времену даровитих у нашем простору данас, а у тесној вези са овим су налази
истраживања којима су сигниране најчешће дилеме и проблеми који се јављају
приликом осмишљавања и организовања слободног времена за даровите
(Будимир-Нинковић и Стевановић, стр. 91).
Питање самодетерминисаности даровитих дотиче више аутора, наглашавајући
изражене способности даровитих у постављању циљева себи, у разумевању
намера, саморегулацији, у упорности и доследном самосхватању, које се
дефинише као давање смисла будућем развоју, као сврха којом се развој
индивидуе кристалише и усмерава тако што интегрише личност. Дакле,
дискутује се теза о значају самодетерминисаности даровитих за психолошки
развој и стабилност. Налази дати у овој монографији, својом провокативношћу
подтрек су за даља истраживања. Један од њих су циљне оријентације. Јер, се у
налазима истиче да немају сви испитаници циљеве усмерене на учење,
стицање вештина и извођење задатака за које је потребна саморегулација.
Неки даровити развили су неакадемски идентитет и одбијају академско
постигнуће као секундарно или опречно циљевима њихове референтне групе и
властитим циљевима. Без обзира на то што не улажу труд у проактивну
саморегулацију, можемо претпоставити да ипак саморегулишу своје
понашање, али усмерено према неакадемским циљевима, јер су исти испољили
задовољство својим остварењима (Гојков Рајић, Стојановић и Гојков, стр. 139).
Како аутори закључују, налази остављају простор за даља истраживања
ставова који иду у правцу размишљања да наша уверења утичу на ефекте које
ће имати поткрепљење, као и да наше очекивање у вези с' поткрепљењем више
утиче на наше понашање него само поткрепљење. Тако да се и централни
механизам људског деловања, дакле, самоефикасност, појам који Бандура
одређује као осећај компетенције приликом извршавања понашања, усмереног
ка постизању жељених циљева, мотивација која није појединачни ентитет, већ
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обухвата напор, самоефикасност, саморегулисање, интерес, контролу,
усмереност ка циљу и диспозицију ка учењу, а што се у бројним
истраживањима потврдило и у израженим способностима даровитих у
постављању циљева себи, у разумевању намера, у саморегулацији у упорности
и доследном самосхватању, није увек успешан, односно не јавља се доследно,
или је можда боље закључити, није једини фактор који учествује у
саморегулацији појединаца. И овде се идиосинкразија у свој својој
комплексности, као велика енигма и изазов за истраживаче, јавља у
јединствености, лепоти и тајанствености.
На истој нити стоје и налази истраживања које се заснива на идеји
партиципативне културе и креативном учешћу академске образовне заједнице
Србије у стваралачком, проактивном и одговорном приступу дигиталним
медијима. Резултати истраживања показују ниско креативно учешће
припадника образовне и академске заједнице Србије у односу на њихову
високу изложеност дигиталним медијима (Андевски и др., стр. 61). Да би се
задовољиле потребе даровитих ученика у оквиру наставе на основношколском
узрасту, потребно је препознати особине даровитих и адекватно их
задовољити. Питањима персонализације посвећује се више истраживача.
Модел вишефронталне наставе (ВФН), у реформским променама, добија
карактеристике савременог у раду са даровитим ученицима и представља
основу за суштинску персонализацију наставе са даровитима. Наставни
материјал, који је доступан у електронској форми за примену у ВФН, пружа
могућност организовања електронског учења (е-learning). Развијањем овог
модела уважавају се потребе за персонализацијом рада са даровитима, с циљем
развоја креативности, стваралаштва и образовних потреба за доживотним
учењем, односно поступног преузимања одговорности ученика за сопствено
учење и развој. Такође су значајни налази интердисциплинарних истраживања
која су се организовала последњих година на Факултету музичке уметности у
Београду, а која су се бавила личним, образовним, социјалним и
професионалним изазовима са којима су музички даровити суочени и како се
они ’носе’ са њима. Имајући у виду дугорочни развој талента, налази
покушавају да дају одговор на питања да ли образовање успева да испуни
широк дијапазон потреба младих талената, и да ли их ’опрема’ знањима и
вештинама потребним за интеграцију у професионалне и животне токове.
Резултати показују да висока унутрашња мотивација и очекивања даровитих
од музичког образовног система на почетку музичке обуке, нису испуњена у
истој мери и да су се очекивања значајно смањивала са узрастом, као и
перцепција само-актуализације. Дакле, наговештена је неусклађеност између
потреба и тежњи музички даровитих и образовних и социјалних реаговања у
правцу њиховог задовољења. Закључује се да традиционалном систему
музичког образовања недостају флексибилност и иновације. Он не успева да
обезбеди довољан ниво трансферабилног знања и вештина који је потребан
младим музичарима како би одговорили на захтеве тржишта рада у
савременим социјалним условима. Са друге стране, налази показују да се
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студентски избори ’померају’ у правцу реалних могућности за запошљавање,
што је условљено високом рањивошћу младих музичара, новим увидима у
сопствена лична и музичка ограничења, али и контекстом наставног процеса и
професионалних захтева који се пред њих постављају. Тако је креативност
музички даровитих константно пред изазовима које пред њих поставља
неопходност да интегришу свој дар у реалне околности и могућности, што је
корак даље и изазов за све оне који им пружају подршку на путу њиховог
самоостварења.
Оригиналан угао посматрања даје се у тексту Сухецког (стр. 361) у коме се
диспутом указује на антрополошку сличност функције уметности, као
својеврсне прапедагогије у учењу и васпитању и савремене падагогије која у
својим обрасцима и протоколима тежи ка уметности. Подстицај за овакве
асоцијације аутор налази у чињеници да савремени дискурси о
компетенцијама васпитача, учитеља и наставника у предзнаку имају
рефлексивног практичара, што упућује на прихватање схватања да
компетенције васпитача, учитеља, наставника од предшколског до
високошколског нивоа, назовимо их једним именом – савремених педагога,
подразумевају не професионалца-техничара, него професионалца који прати
савремене токове на педгошкој сцени ширих простора, јер свет се глобализује,
мења, постаје све неизвеснији, а у педагошком погледу то значи и потребу да
се дидактички поступци иновирају, што даље значи да се њихова примена у
сопственом контексту истражује. Ово подразумева интелектуални ниво
критике теоријских приступа и иновација које се препоручују, дакле,
спремност, или компетентност васпитача за зрело просуђивање адекватности
иновативних поступака и то из више углова, педагошких, психолошких до
филозофских – углова циљева, што подстиче на слободу ширих размаха и
посматрања педагошког рада из свасвим новог угла, угла који јој је можда
најближи, а то је уметност. Дакле, у тексту се даље дотичу идеје о тешњој вези
педагогије и уметности као значајном потенцијалу којим би се могла
педагогија, односно педагози приближити остваривању зацртаних интенција у
области компетенција, а корак даље и учења као самооставаривања у
задовољству
раду Мајсторовић Лемаîтре (стр. 239) дају се идеје како превазићи
неефикасност развоја даровитих, те ауторка подбацивање не види само као
резултат неодговарајућег школског програма. Непрофитна организација
СЕНГ, настала још од 80-тих година у Америци, подржава потребе даровите,
талентоване и двоструко изузетне деце (2Е). Различитим видовима активности,
литературом и методама, СЕНГ настоји помоћи, пре свега родитељима
даровите деце, затим другим водичима даровитих, кроз радионице по СЕНГ
СМПГ методи, али и самим даровитима кроз вођене дискусије. Уз то се залаже
да даровити добију квалитетну стручну помоћ кроз проналажење
саветодаваца, педагога, психолога и других здраствених радника, обучених за
рад са даровитом децом, који неће погрешно проценити даровито дете. Отвара
У
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се овде питање могућности да се бољи професионалци могу наћи ван
образовних институција; у евопском простору, рачунајући у исти и Русију, са
мање вероватноће би се ово могло очекивати
Значајне налазе пружају истраживања Лазаревић и Радисављевић Јанић (стр.
219) вршена у области физичког васпитања, којима се указује на чињеницу да
осим свог основног циља који се, најшире посматрано, односи на интегрални
развој ученика, физичко васшитање има и значајан допринос у процесу
идентификације и развоја даровитости и талената за одређени спорт, те је
потребно да се до сада развијени модели даровитости и талената у физичком
васпитању даље развијају и емпиријски валидирају, као и да је важан
предуслов за квалитетну идентификацију и развој даровитости и талената у
физичком васпитању радити да квалитетнијем образовању наставника о
феномену даровитости уопште, као и специфично у психомоторном домену,
развијање компетенција наставника за образовни рад са даровитим и
талентованим, као и истицање квалитетне, континуиране сарадње наставника
физичког васпитања и тренера.
Интересантни су налази истраживања које констатује да су идентификовани
талентовани ученици били успешнији од осталих ученика у областима
друштвених наука и природних предмета. Даровити ученици имају израженију
креативност, која умерено до снажно и статистички значајно корелира са
успехом у учењу. Разлог за овакав резултат огледа се у чињеници да су
ученици талентовани за уметност препознати као таленти у другим областима,
што се изразило и у укупном успеху уметничких талентованих ученика (Дух и
Братина). А за позив педагога значајни су и налази истраживања чија је сврха
била да се издвоје доминантни концепти даровитости и сагледају тенденције
ширења и обликовања појма даровитост, индуковане потребама савременог
живота. Посебна пажња посвећена је откривању изворних домена преко којих
будући васпитачи-специјалисти поимају даровитост и њену комплексну
природу, те какав став који ће нужно одредити и њихово будуће понашање
имају о даровитима данас (Ђорђев, стр. 118).
За све истраживаче, као и за оне који раде са даровитима, или се интересују за
питања ове области једно од оних који се сигурно не могу заобићи, у овом
научној монографији поставља А. Божин (стр. 84). Његово освртање на разлоге
да се покушаји процене креативности побољшају, или бар чине
експлицитнијим, као што су то нпр. желели неки од аутора чији је рад на том
проблему аутор поменуо (Amabile, 1982; Reis & Renzulli, 1991) наглашава да
су подаци о релијабилности поступака које су ти аутори развили веома
повољни, али остаје и даље недовољно решено, упркос наводима аутора тих
поступака, питање њихове валидности. Његово је мишљење да вероватно
главни разлог томе треба тражити у тешко решивом, у апсолутном смислу
практично нерешивом питању критеријума креативности (критеријум
ваљаност) производа. То значи да, по мишљењу А. Божина, питање валидације
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поступака остаје један од главних изазова за истраживаче креативности
продуката. Он, такође, примећује да тај проблем изискује непрекидно враћање
на питање дефинисања креативности производа, а затим и димензија или
фактора те креативности; конструисање што је могуће адекватнијег модела
креативности, интегрисан у шире теорије сазнајног развоја итд. Резултат тога
рада, иако унапред претпоставља да неће решити све проблеме у вези са
проценом креативности производа, сматра да ће сигурно допринети већој
сензибилности за овај проблем, а то је већ велики добитак не само за
истраживаче креативности, већ и за практичаре заинтересоване за стално
унапређивање свог рада.
Интересантни су резултати студије случаја која је спроведена са доприносима
рада Максић (стр. 245) претходним округлим столовима о даровитости који су
одржани у Вршцу. Ауторка је тематском анализом утврдила три значајне теме
(карактеристике даровитих, подстицање талената и креативности, и креативно
учење) и у оквиру истих закључила да даровити деле развојне проблеме са
својом генерацијом у оквиру друштвеног контекста у којем одрастају, а да је
организована образовна подршка за даровите и подстицање креативности
важнс друштву колико и појединцима који су њима обухваћени. Креативно
учење доприноси развоју самосталне, демократске и аутентичне особе која се
критички односи према познатом, спремна је да трага за другим решењима и
да поставља нова питања. Иза ових следе и други значајни закључци и
отворена питања:
Образовне институције одговорне су за пружање подршке талентима и
креативности и треба да могу да обезбеде услове за испољавање, развој и
вредновање талената и креативности свих актера васпитнообразовног
процеса. Процеси који покрећу и подржавају креативно изражавање и
развој даровите деце и младих на свим нивоима образовања представљају
неодвојиви део ширих друштвених опредељења и системских решења у
којима се појављују као циљ којем се тежи и средство којим се стиже до
остваривања других друштвено релевантних циљева, укључујући општи и
лични просперитет и развој.
Можемо рећи да смо добили слику стања какво јесте и неке смернице о
томе шта нам треба, тако да подршка талентима и креативности креће се
од покушаја подстицања појединаца, од којих се очекују највећи
доприноси, до жеље да се развије образовање које ће подржати таленте и
креативност свих.
Спроведене промене у систему образовања су више нормативне него
стварне, па је то можда поље којим прво треба да се позабавимо. Коме су
потребни прописи који се не остварују? Како однеговати друштвене снаге,
које би по својој позицији у друштвеној структури, требало да буду
носиоци промена? Како постићи шири друштвени консензус око
вредности које би подржале таленте и креативна испољавања? Чини се да
је округли сто у Вршцу остварио мисионарску улогу у пружању подршке
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даровитости, талентима и креативности, јер скреће пажњу научне и
стручне јавности на њих.
Претходно поменута и друга питања у научној монографији која је пред
читаоцем, продукти истраживача посвећених даровитима, дају довољно
уеврења да ће својом провотаивношћу покренути експлораторни дух
истраживача у трагању за одговрима на отворена питања, на размене
схватања, аргументацијом налаза истраживања, хипотетичких ставова и
искустава о питањима широког спектра, и отварање нових питања, дилема о
данас, у глобалној сфери, најатрактивнијим феноменима: даровитости и
креативности, чија комплексност, ево, већ четврт века представља велике
изазове и покреће, окупља велики број истраживача на Високој школи
струковних студија за васпитаче „Михаило Палов” у Вршцу и велики број
суорганизатора из земаља широм Европе. Сви ови не губе наду у племениту
мисију истраживања и подстицања развоја стваралачке перформансе
даровитих и могућности позитивне личне и социјалне димензије
самоостварења даровитих потенцијала, те свесни значаја упорне менторске
помоћи, њиховим подстицајима, даровитост налази пут ка ефектним
адаптацијама и комплексним психолошким механизмима и осварује своју
идиосинкразију у контексту који јој ствара могућности за то. Ово последње,
дакле, стварање контекста везано за идиосинкразију, изазов је и за глобалне
социјалне трендове, којима су непрегледна разноликост даровитих и досезање
њихове суштине, стицање објективног значаја, за сада још увек простор за све
научне области у којима сви који су индуковани овом облашћу трагају за
новим приступима, не би ли се више приближили одговорима на стара питања
и отворили нова, и на тај начин најбоље задовољили своје потребе за
експлорацијом и тако служили даровитима, а тиме били на ползу и социјалном
контексту.
Академик проф. др Грозданка Гојков
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