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USING ICT IN THE EDUCATION OF THE GIFTED AND TALENTED STUDENTS 

 

Abstract 

Gifted and talented students are those who are recognized by professionals for having outstanding 
abilities and are capable of high performances. Many times these students require different educational 
programs to those normally provided by the regular school program. The gifted students are spread 
around the world and ICT makes it possible that gifted students communicate with other gifted students 
all around the world. ICT, besides helping their education, can also improve their social communication 
and improve relationships with other students, parents and educators, and help to minimize public 
pressure. This paper describes the use of Information and Communications Technology (ICT) in gifted 
education and highlight techniques for gifted students. The use of ICT for gifted and talented education 
has proved effective during the past decade. ICT can be used by educators to better the development of 
the gifted, which will be very useful for them as they could advance their abilities and skills.  

Keywords: ICT, talented, education 
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КОРИСТЕЊЕ НА ИКТ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО НА НАДАРЕНИТЕ И ТАЛЕНТИРАНИ СТУДЕНТИ 

 

Апстракт 

Надарени и талентирани студенти се оние кои се препознаени од професионалци за своите 
извонредни карактеристики и се способни за високи резултати. Најчесто на овие студенти им се 
потребни различни едукативни програми наспроти оние што обично се обезбедени во редовната 
училишна програма. Надарените студенти се распространети низ целиот свет и ИКТ им овозможува 
да комуницираат со други надарени студенти ширум светот. ИКТ, покрај тоа што помага во нивното 
образование, може да ја подобри и нивната социјална комуникација и да ги подобри односите со 
другите ученици, родители и наставници и да помогне во намалување на јавниот притисок. Овој 
труд ја опишува употребата на информатичка и комуникациска технологија (ИКТ) во образованието 
на надарените и талентираните и ги потенцира техниките употребени во нивното образование. 
Употребата на ИКТ за надарено и талентирано образование се покажа како ефикасна во текот на 
изминатата деценија. ИКТ може да ги користи наставниците за подобар развој на надарените, што 
ќе биде многу корисно за нив, бидејќи тие би можеле да ги унапредат своите способности и 
вештини. 

Клучни зборови: ИКТ, талентирани, образование 
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Вовед 

ИКТ може да се користи на многу начини за да има корист за учениците, бидејќи е 
интердисциплинарна по природа. Заради тоа, ИКТ е идеален начин за решавање проблеми, може 
да поддржува критичко размислување, како и работа во групи. Разни истражувања во врска со 
употребата на ИКТ покажаа дека ова е позитивно поврзано со подобрување на учењето во повеќе 
области.  Доколку се испланира правилно, ИКТ може да поддржува различни активности за сите 
студенти. Повеќето ученици уживаат во учењето преку ИКТ и, бидејќи тоа е област која постојано 
се менува, тие имаат корист од нови и иновативни технологии кога ќе влезат во училиште. Кога се 
планира, мора да се размислува за начините на кои ИКТ може да го подобри учењето на учениците 
и да им помогне на учениците да ги исполнат планираните намери за учење. Ако има ученици на 
час со посебни образовни потреби, може да има специфични начини на кои ИКТ може да им 
овозможи поцелосен пристап до наставната програма. Како што се развива и станува достапна 
новата технологија, сè повеќе се размислува за имагинативни начини на кои ИКТ може да се 
користи за поддршка на учењето. Една многу важна работа е, пред употреба,  да се прилагоди 
употребата на ИКТ за ученици од различна возраст, пол, потреби и способности. Така, ИКТ ќе биде 
подостапна за различни групи ученици. Исто и адаптацијата на материјалите мора да се направи 
соодветно како претходното. Учениците можеби понекогаш ќе работат сами за да можат да 
развијат одредена вештина или да го консолидираат сработеното. Најголем предизвик во 
поддршката на ИКТ е тоа што учениците имаат широк спектар на способности. Со оваа технологија 
ќе можете да разгледате како напредуваат учениците додека работат.  

Во трудот „Талентираност и надареност“ (ERIC Digest, 1990) се вели: „користејќи широка дефиниција 
за надареност, училишниот систем може да очекува да идентификува 10% до 15% од ученичката 
популација како надарена и талентирана“. Постојат различни мерки на надареност. Една мерка е 
стапката на учење. Когнитивно надарениот студент може да има стапка на учење што е можеби 
една и пол до две или повеќе пати поголема од просечниот студент. Во училница од основно или 
средно училиште со 25 до 30 ученици, можеби двајца или тројца ученици ќе ја имаат оваа 
супериорна стапка на учење. Таквите ученици имаат тенденција да добиваат добри оценки и 
нивните акумулирани знаења и вештини се движат многу понапред од просечните студенти. 

Едукација на талентирани и надарени студенти 

Многу различни пристапи се преземаат во обидите да се обезбеди соодветно образовно 
опкружување за талентираните и надарените студентите. Ако постоеше еден „најдобар“ пристап, 
тогаш веројатно тој пристап ќе беше широко спроведен. Сепак, јасно е дека не постои еден најдобар 
пристап. Ова поле на развој на ИКТ и примената во образовниот процес не е повеќе нова вест. Веќе 
постојат експерти кои долго време работат и го проучуваат ова. Студентите сега имаат редовен 
пристап, не само до компјутер, туку и до интернет. Повеќе не е проблем недостатокот на 
компјутерска инфраструктура, туку нашиот образовен систем сега се соочува со проблем кои 
делови на ИКТ ќе им помогнат на надарените студентите да ги постигнат своите цели, а во исто 
време да е ефикасно. Ова не би бил премногу тежок проблем доколку ИКТ е нешто едноставно. 
Бидејќи надарените и талентирани студенти учат побрзо и подобро од просечните студенти, тие 
можат да постигнат повисоко ниво на познавање за поширок спектар на неколку дисциплини 
отколку просечните студенти. Секоја научна дисциплина има свои услови за тоа што претставува 
високо ниво на познавање. Меѓутоа, ако некој користи доволно широка дефиниција за решавање 
на проблеми, тогаш клучен аспект на нивото на стручност на една личност во дисциплината е колку 
лицето што ги поставува и решава проблемите во рамките на дисциплината. За многу видови 
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проблеми, ИКТ е моќен ресурс. Така, луѓето кои имаат широк спектар на знаење и вештини за ИКТ, 
имаат многу корисен и општ наменски ресурс.  

Во последнава декада, голем број на експерти во полето на примена на ИКТ во образованието 
тврдат дека ИКТ сега е една од основите на образованието. Постои видлив напредок на 
интеграцијата на ИКТ во наставната програма во основното и средното образование  и 
секојдневните активности во училницата, но овој напредок беше бавен. Постојат различни причини 
за ова. Некои, примери вклучуваат: 

• ИКТ е релативно скапа и не е толку лесно достапна како другите „традиционални“ наставни 
средства, како што се хартија, молив и книги. 

• Повеќето наставници имаат многу скромно ниво на знаење и вештини за ИКТ, особено затоа 
што ИКТ се однесува на решавање сложени проблеми и исполнување на комплексни 
задачи.  

• Преку интеграција на ИКТ во содржината на наставната програма и наставните процеси ќе 
се направи голема промена во она што сега се претставува како добро образование. Многу 
родители, едукатори и политичари се спротивставуваат на оваа промена, секој од свои 
причини. 

За да се намалат проблемите, треба добро да се спреми лекцијата и активностите што ќе се 
изведуваат за време на неа и да се осигуриме дека потребната опрема е достапна и не е 
резервирана од други. Ако работиме на нови програми или опрема, треба да бидеме сигурни дека 
ќе можеме да управувате со нив кога учениците се присутни. 

 

Техники на ИКТ во наставата со надарени и талентирани 

Мобилно учење (Mobile learning) 

Мобилното учење е нова и многу ветувачка форма на учење. Всушност, тоа е следната генерација 
на е-учење. Развојот на мобилните телефони и апликации за истите, исто така влијаеше на 
едукативниот процес. Употребата на паметни телефони дава пристап до образовни ресурси 
насекаде и во секое време. Мобилното или „подвижно“ учење е форма на учење што го 
искористува потенцијалот што го нудат безжичните преносни технологии и се одвива без студентот 
да мора да биде на однапред одредена локација. Ние веќе живееме во ера на подвижност, каде 
уредите како телефони, таблети и лаптопи постојано се носат и користат насекаде (Sharples и други, 
2005). Од таа причина, образованието мора да биде дизајнирано на таков начин што ќе ги поврзува 
луѓето со виртуелниот свет и ќе создаде мобилни заедници за учење. Така, учењето нема да се 
одвива на одредена локација, туку ќе се движи во просторот, времето, темите и технологиите. 
Според Тракслер, Мобилното учење е концепт што треба да се разјасни. Тој забележува дека 
поради сеприсутната дифузија на технологијата, природата на знаењето постојано се менува и со 
тоа се менува начинот на кој се шири учењето. Исто така, заради надарените и талентирани 
студенти, Мобилното учење мора да поддржува персонализирано учење, кое ги признава 
различните и може да ги поддржи индивидуалните ученици. Значи, студентите можат да го 
искористат просторот и времето за да ги прошират своите знаења. Главна задача во дизајнирањето 
на образование за надарените е да се промовираат збогатени програми. Придржувајќи се кон тоа, 
Мобилното учење може да помогне во индивидуалното учење, фокусирајќи се на потребите на 
секој ученик. Кобкрофт (Cobcroft и други, 2006) тврди дека мобилните технологии се способни да 
создаваат креативност, соработка, активности за критичко учење и комуникација со други студенти. 
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Постои голема разновидност во тоа како наставниците и учениците можат да ги користат овие 
дигитални медиуми. На овој начин, надарените студенти ќе имаат пристап до сите тие места за да 
ги изразат своите посебни таленти и да бидат поактивни во училницата. 

Дигитална училница 

Дигиталната училница има карактеристики на „традиционален час“, но не бара вистинско присуство 
на поединците. Заедничко место на учениците е мрежата, а не училницата. Виртуелната ситуација 
им дава можност на студентите да ги споделат своите прашања, своите мисли и тие имаат можност 
да комуницираат едни со други преку мрежата. На талентираните ученици им е потребен час без 
граници и ограничувања каде што ќе можат да ги користат нивните уникатни и посебни потреби за 
учење. Дигиталната училница е иновативна техника, која може да се користи со талентирани и 
надарени студенти и надвор од училишните активности. Секако, факт е дека современите студенти, 
се генерација која расте со новата технологија и од тие причини Пренски (Prensky, 2001) ги нарекува 
„дигитални домородци“, бидејќи тие се „мајчин јазик“ на дигиталниот јазик на лаптопи, телефони, 
интернет и други медиуми. Дигиталната училница нема ограничувања во просторот и времето и тоа 
е училница без граници. Надарените можат да користат технологија за да бараат информации за 
работи што ги интересираат и лесно да комуницираат со другите користејќи социјални апликации. 
Поради нивната способност да апсорбираат многу информации и да ги процесираат уште побрзо, 
им треба огромна разновидност на знаење за да го искористат на свој начин. Покрај тоа, 
дигиталната училница им овозможува на надарените можност да комуницираат едни со други 
внатре и надвор од училницата. 

Паметна табла 

Употреба на паметна табла е дел од технологијата што е корисна за академскиот развој на 
надарените студенти. Екрани осетливи на допир се поставени на ѕидот на училницата и проекторот 
покажува информации што можат да се манипулираат и прикажат со неограничени можности. 
Предноста на оваа технологија е во нејзиниот дизајн за употреба во пространа работна област со 
групна интеракција каде што надарените деца можат да комуницираат со други надарени деца. 
Учесниците стануваат визуелно и физички ангажирани бидејќи се поврзуваат со електрична 
содржина и мултимедија во заедничко опкружување за учење. Тие можат да манипулираат со текст 
и слики, да прегледуваат веб-страници, да пресекуваат и залепат истражувачки информации, да 
гледаат видео клипови, да формулираат графикони и да дизајнираат живописни и креативни 
презентации. Студентите ги комбинираат своите когнитивни и физички способности за да 
комуницираат со паметната табла. 

Заклучок 

Целта на овој труд е да се претстави како новата технологија, а особено информатичката и 
комуникациската технологија (ИКТ) можат да ги поддржат надарените  и талентираните студенти. 
Преку презентирање на разни ситуации анализиравме дека надарените студенти можат да имаат 
различни придобивки и да добијат многу предности од употребата на ИКТ во своето образование. 
Надарените ученици кои имаат посебни образовни вештини, исто така, мора да се третираат на 
посебен начин. Употребата на разни техники за ИКТ може да помогне во оваа насока и да има 
одлучувачка улога во обликувањето на знаењето и вештините. Со користење на соодветни 
едукативни алатки што технологијата им ги нуди на талентираните и надарените, можат полесно и 
побрзо да ги развијат нивните посебни вештини и таленти. 

Мораме да разбереме дека ИКТ е многу корисна алатка, која може да им помогне на ваквите 
студенти, бидејќи има потенцијал да создаде ефективни и независни средини идеални за 
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индивидуализирано образование. Персонализирано програми се идеални за надарените да можат 
да постигнат оптимални резултати. Во денешно време, технологијата е присутна во сите сегменти 
од нашиот систем, а е дел во животот и развојот на младите ученици и повозрасните студенти, па 
затоа образовниот систем мора да научи да ја прилагоди и да ја применува. Како што оваа 
технологија се развива, така и истражувањата на полето на употребата на овие технологии во 
образованието на надарените и талентираните ќе се зголемуваат. 
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