
СПРОВОЂЕЊЕ ПРЕЦЕСА ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ ДАРОВИТИХ 

 

  

Ппд ппкрпвитељствпм Скупштуине града Бепград – Секретаријата за сппрт и 

пмладину, пд 25 јула дп 30 августа биће спрпвпђен прпцес идентификације 

надарених и талентпваних ученика.  

Прпцес ппдразумева : 

 Тестираое /интелектуалне вештине/ 

 Имплементацију резултата ппстигнутих на тестпвима 

 Интервију – разгпвпр са дететпм и рпдитељима на пснпву резултата 

тестпва. 

  

Пријаве се примају искључиво електронским путем на ЛИНК : 

https://forms.gle/m7eg3ou1YoFpGVZMA 

Накпн Ваше пријаве дпстављамп Вам термин за прпцес идентификације.  

Програм је доступан свим заинтересованим од 7 до 18 година старости и 

бесплатан је за све пријављене.  

Идентификација је врлп слпжен и дугптрајан прпцес. 

Идентификација кап утврђиваое идентитета дарпвитпг ученика, врсту и степен оегпве дарпвитпст 

и Идентификацијаје врлп динамичан прпцесс јер се различите врсте дарпвитпсти мпгу ппјавити у 

различитп дпба кпд различитих ппјединаца па се стпга називају прпцеснпм дијагнпстикпм збпг 

чега је неппхпдан кпнтинуитет у прпцесу идентификације 

Кпнтинуитетидентификацијскпгпрпцеса је нужан  

насвимстепенимапбразпваоазбпгдинамичнпстиманифестиранедарпвитпсти, штпзначи да се за 

идентификпванеппјединцепбављареидентификација, какп би се тачнијеутврдип тип 

истепендарпвитпсти.                                                                                                                                

У кпм узраснпм дпбу спрпвести прпцесс идентификације 

У научнпј литератури не ппстпји јединствен став п тпме у кпм узраснпм дпбу треба ппчети 

спрпвпдити прпцес идентификације.                                                                                                                                                       

Кпрен навпди да би идентификација требала ппчети већ у предшкплскпм перипд и наставити је у 

нижим разредима пснпвне шкпле, а прву ˝праву˝ идентификацију би требалп спрпвести на 

ппчетку предметне наставе, какп би се ученицима пружила адекватна пбразпвна ппдршка (Кпрен, 

1989:31).                                                                                                                                                       

https://forms.gle/m7eg3ou1YoFpGVZMA


  

Инструменти идентификације дарпвитих ученика 

Да би се спрпвеп прпцесс идентификације неппхпднп је припремити дпбру стратегију спрпвпђеоа 

пвпг прпцеса. Најбпље стратегије идентификације су пне кпје се пслаоају на више критеријума.  

На тајначин се дпбија пптпунија слика п ученику.   

Идеалнп је приликпмспрпвпђеоапрпцесаидентификације преиспитати штп више 

наведених типпва интелегенције:  

ЛИНГВИСТИЧКА - (разумеваоеппјмпва, читаое, писаое) 

ЛОГИЧКО-МАТЕМАТИЧКА  - (лпгичкпзакључиваое, математичкепрпблеме) 

СПАЦИЈАЛНА  - (тумачеоемапа, сналажеое у прпстпру) 

МУЗИЧКА  - (певаое, кпмппнпваое, свираоеинструмената) 

ТЕЛЕСНО-КИНЕСТЕТИЧНА - (плесаое, сппрт) 

ИНТРАПЕРСОНАЛНА - (разумеваоесебе-кпсмп, какп се мпжемппрпменити?) 

ИНТЕРПЕРСОНАЛНА - (разумеваоедругихљудиипднпса) 

Управпзбпгразличитпстиппдручја у кпјима се дарпвитпстмпжеппјављивати, за идентификацију се 

кпристемнпгиизвприинфпрмација. 

Тестираое кап метпда идентификације 

У теприји се навпди дпста различитих инструмената за идентификацију дарпвитих ученика, пни се 

честп кпмбинују с тестпвима кпји се примјеоују у пунп већпј мјери. Тестираое је најчешће 

кпришћена метпда у идентификацији. Стандардизпваним тестпвима се мере знаоа, умећа и 

сппспбнпсти, а штп је шири спектар пцјеоиваоа, тп се преппзнаје више пптенцијала, успешнпсти и 

напретка.  Ппстпји велики брпј стандардизпваних тестпва за идентификацију.                                                                                                                                                

Главна кприст примене пдгпварајућег теста је дпбијаое пбјективних ппдатака, а резултати су 

исказани у брпјевима.                                                                                                                                                                          

   

 


