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Сажетак: У овом раду аутор полази од сазнања да наше време 

обележавају све сложеније и све брже промене у свим подручјима људског и 

друштвеног живота ; да су оне евидентне и у моралу као посебној сфери 

друштвене свести, друштвене и педагошке праксе ; да управљање њима 

захтева савремено знање, вештине, друштвену и моралну одговорност. Налази 

да све компетенције за 21. век ( конативне, емоционалне, социјалне и радно-

акционе) садрже моралну димензију. Упозорава да је морална криза опаснија 

од других криза и да њене импликације још нису критички пропитане. 

Подвлачи да образовање и васпитање добија водећу улогу у остваривању 

концепције " одрживог развоја " а на путу ка  " одрживој будућности". 

Показује да даровити ученици имају специфичне развојне потребе и у 

моралном васпитању ; да недостатак јединства когнитивног и моралног 

васпитања њима наноси највећу штету. Јер, из њихових редова се регрутују 

припадници будуће друштвене елите, првенствено елите знања и моралне 

елите. Подсећа да ће професионални и друштвени задаци који припадницима 

будуће друштвене елите, буду поверавани, подрзумевати и врхунску моралну 

одговорност. Доказује  да у моралном васпитању даровитих ученика ( са) 

учествује више чинилаца, али да је улога школе у томе најважнија.Она  

(школа) својим потенцијалима, целином свога рада и успостаљањем односима, 

највише у процесу наставе и учења, утиче на целовит развој даровитих 

ученика, па и  и на њихово морално васпитање. 

 
 Кључне речи : морал, школа, даровити ученици, морално васпитање, 

васпитање за одрживу будућност 
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 У свим цивилизацијама и културама васпитање потомства је 

најважнији, најсложенији и најзахвалнији задатак и дужност човека  и 

његових заједница. Свака расправа о моралу, као пракси  етике и у 

моралном васпитању потврђује да је реч о човеку и смислу његовог 
човека (Живковић , 2008). Смисао живота се не налази у границама 

онога што јесте, већ о ономе што још није, а може и треба да буде. 

Питање о смислу живота намеће се онда када се постојеће не 

поистовећује са нужношћу. Претпостављена имплицитивна слобода је 

могућност да нешто буде другачије и боље него што јесте ( Марковић, 

1997). То другачије негира, укида, превладава и прекорачује постојеће. 

Оно је учинак људске и друштвене праксе као слободног чина.  Нема 

ничега у свету што би се унапред могло сматрати добрим или злим 

будући да и добро и зло произилазе из начина и карактера људског 

деловања ( Тубић, 2005). Не постоји подударност између праксе и 

етике. Човек се данас суочава ризицима и несигурним вредностима  

(Бек, 2001). Потребно му је дубље познавање самог сазнавања. 

Делимично и ограничено сазнање човека чини неспособним да 

проникне у везе и односе између делова и целине. Планетарна судбина 

људског рода постаје друга кључна стварност. Долази време у којем се 

у све већој мери може очекивати и неочекивано. За ту врсту искушења 

су потребни знање, разумевање и моралност. Још је старогрчки песник 

Еврипид упозорио : " Очекивано се не остварује, али увек се нађе какав 

Бог да утре пут неочекиваном ". 

 

1. 

 

      Морал је важан и комплексан феномен чије проучавање и 

истраживање има теоријски и практични значај, особито у васпитању и 

образовању. Њиме се баве многе науке, а у првом реду филозофија, 

психологија, социологија и педагогија. 

      У етици (филозофији морала) се истиче да је морал " човеково 

активно обликовање, усмеравање сопствених и туђих поступака и 

хтења, и њихово оцењивање као добрих и злих" ( Павићевић, 1962). 

Морал је облик практичног одношења човека према свету, према 

другим људима и према самом себи и врста " друштвене свести која у 

тој пракси настаје и утиче на њу" (Зајечарановић и Прошић, 1981). Та 

свест " почива на аутономији, на свести појединца о властитој 

одговорности за своје поступке, свој однос према свету, другом човеку, 

друштву у  целини (Животић, 1986). 

      Психологија морала питањима моралног развоја посвећује све 

већу пажњу. О моралном развоју се "може говорити с подједнаким 
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правом као што се говори о физичком , интелектуалном или развоју 

осећања ". Психолози указују " да моралност ваља испитивати изнутра -  

у човековој личности или, пак, трагати за унутрашњим регулаторима 

моралног понашања, тј. владања. То значи да моралност " свеједно да 

ли названа супер его, савест, идеал,  морално мишљење или којим 

другим именом -  узима се у многим психолошким радовима као низ 

културних правила друштвеног реда, као усвојена правила о 

међуљудским вредностима која су унутрашња ствар сваког појединца 

било да су интернализована или су, пак дело унутрашње организације 

личности "( Поповић и Миочиновић, 1977). Моралност је особина 

људског понашања која треба да се руководи критеријумима 

смислености ( Шешић, 1979-114-120). 

      Педагози најчешће морал дефинишу као " скуп ( неписаних) 

правила и обичаја који одређује међусобне односе људи, облик 

понашања и одређени облик живота у некој заједници" (ПЛ, 1996:298), 

а морално васпитање као " организоивану делатност једног одређеног 

друштва са жељом да млађе генерације прихвате основна етичка начела 

тог друштва". 

      Са социолошке тачке гледишта моралност јесте један од облика 

друштвене свести, али је уједно и друштвени процес и друштвена 

творевина. Узорци стварања морала су антрополшки и друштвени. 

Узроци стварања морала су антрополошки и друштвени. Између 

морала  у различитим срединама и различитим временима, значајне су 

сличности, али су значајне и разлике, па и супротности ( Лукић, 

1976:250). 

      Морална свест је важна особина личности која се састоји у 

познавању суштине морала, способности процењивања, шта је добро. 

Морално знање представља основу моралне свести. Морал постоји у 

облику система норми и испољава се у облику савести. Савест се 

одређује као " интернализовани систем важећих норми којима се  

одређује шта је добро а шта зло за појединце, другог човека,  друштво и 

људски род " ( Животић, 1986). Према Л. Колаковском, "  савест није 

непрестано деловање, глас који се стално чује ; његова упозорења, 

позиви или јадиковке чују се онда када су наше присутне силе, нагони 

и инструктива узбуђења или акти воље који нас наводе на нешто, чему 

се савест као чувар  или алармни уређај супроставља ", док је " грижа 

савести" необрив доказ наше слободне воље"( Колаковски, 2001 : 131 

132).  

      Уколико се морал дефинише као облик друштвене праксе онда 

се тиме исказује да су морални само они поступци који (а) издрже 

вредносну процену која долази од друштвене средине из јавности- 
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објективна страна морала и ( б)  уколико очува вредносно одобравање 

самог човека који покушај врши – субјективна страна морала. " За 

човека ништа није дато у готовом облику као и он сам" ( Канграга, 

1970).  

      Као непосредни чинилац морала школа има задатак, право, да 

систематизује и прошири морално искуство ученика које они стичу 

изван ње и, друго, да организује свој рад тако да остварује морално 

васпитање ученика као веома значајан део васпитања уопште.  

      Морално васпитање је једно од најзначајнијих подручја 

образовања и васпитања. Његов циљ се састоји у развијању својства 

моралне личности : моралне свести, моралних осећања, моралног 

суђења и моралног поступања. Морална личност се васпитава 

успостављањем активног односа према друштвеној заједници, 

тековинама људског рада, науке и културе, другим људима и самом 

себи. О моралном васппитању постоје различита схватања и ставови 

(ПЛ, 1996).  

      Морално васпитање има образовну и васпитну компоненту. 

Образовну компоненту чине процес истицања етичких сазнања 

(процеси изграђивања моралне свести), а васпитни процеси формирање 

погледа на свет. Допринос моралног васпитања осталим видовима 

васпитања је велики ( Баковљев, 1997: 66-68). Морална личност има 

развијена морална својства она је "саздана од бројних делова" 

различите нарави и сви они функционишу као јединствена 

целина"(Стојиљковић, 1998:241). Одликују је релативно постојане 

особине и доследност у понашању. Она је "разумска јединка ", 

способна да посредством разума просуђује о питањима добра и зла са 

становништа неког општеважећег начела". Зрела морална особа " има 

развијен смисао за правду ".  Саосећање са другима и бригу за добробит 

других су неизоставна својства моралне особе ( Осовска, 1971 : 141-

144). Научно је доказано да су правда, емпатија и брига за друге 

покретачи моралних поступака. Морална особа је социјализована. Она 

уважава потребе других појединаца, прихвата свој део одговорности и 

делује сагласно интересима друштвене заједнице у целини. Она 

(морална особа) поштује друштвене норме, али заузима аутономне 

моралне позиције. Најзад, морално зрела особа поседује изграђен лични 

индентитет и својства интегрисане личности. Она схвата и прихвата 

чињеницу да је појединац у крајњој линији део сопственог културног- 

историјског контекста и опште људски цивилизације и културе. То се 

нарочито односи на  даровите који највише и учествују  у присвајању 

највреднијих тековина цивилизације и културе. 
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Из реченог произилази да зрелу моралну особу  обликују аутономно 

морално расуђивање, поштовање личностии уважавање потреба других 

појединаца и заједница у целини, као и одговорност за сопствене 

поступке и њихове последице. У свом понашању она се руководи 

правдом, бригом о другима и потребом самодограђивања, 

универзалним начелима и изоштреним мерилима. Поседује постојане 

особине и изграђен идентитет, активно комуницира са средином и 

делује као интелектуално и целовито људско биће ( Стојиљковић, 

1998:247). 

 

2. 

 

      Савремено (светско) друштво препознаје и афимише  

стваралаштво као кључну детерминанту  људског и друштвеног развоја 

и напредтка ( Максић, 2006). Оно ( ставралаштво)  представља скуп 

најразличитијих видова испољавања човекове способности смисла" 

(Мајсторовић, 1997: 214). Манифестује се у свим областима људске 

егзистенције и еманципације, а оваплоћује у облику материјалних и 

културних добара ( Недељковић, 2010: 214). Млади, првенствено 

даровити виде шансу за свој развој у свеукупном стваралаштву и кључу 

филозофије новог развоја, која рачуна на креативни потенцијал 

људског фактора ( Перу, 1986). А основа развијања и коришћења свих 

ресурса" јесте васпитање"( Сузић, 205:69). Стваралаштво има смисла 

уколико доприноси не само одржавању човека и дрштва него и 

њиховом развоју и напредтку ( Илић, 1966:17-22). Реч је о 

унапређивању квалитета живота свих људи, ширењу њихове слободе у 

односу на природу, друштвену стихију, другог човека, производе 

властите делатности, њихове биолошке и егоисстичке инстинкте. 

Слобода стваралаштва, као и слобода уопште, није стање него је процес 

( Марковић, 1997). Нажалост, "оно што хоћемо да дознамо када се 

интересујемо за човека и за људско друштво превазилази оно што је 

наука кадра да пружи"( Ђурић, 1989:162). И Гете је у своје време уочио 

" да човек најмање зна оно што му треба баш". 

      Без стваралаштва нема позитивних промена постојеће 

стварности, нити обликовања "одрживе будућности" ( Морен, 2002). 

Даровитост и креативност учинили су живот људима лакшим, 

удобнијим, хуманијим и лепшим. Због тога је прворазредно друштвено 

и етичко питање како обликовати и објединити моћ интелигенције и 

квалитет карактера даровитих, талентованих креативних. Морално 

образовање и васпитање јесу веома важан део програма подстицања 

даровитих.  
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      Доста дуго, и све до скоро предност је давана проучавању и 

истраживању  утицаја друштва на људско стваралашто. У новије време 

обраћа се све већа пажња утврђивању доприноса стваралаштва 

напретку и развоју човека и друштва. Правци, типови и домети утицаја 

стваралаштва на друштво се вреднују у односу на : (1) друштвено- 

историјски контекст у којима се утицаји остварују, (2)(друштвену 

структуру, (3) природну средину, (4) личност појединца ( Ранковић, 

1996).  

      Од када постоји, школа се суочава са даровитим ученицима. 

Њих одликује : критичка мисао, креаивност, убрзано учење 

,епистемолошка радозналост, способност моралног изражавања , 

изузетна меморија, упорност и емоционалност. Они се значајно 

разликују од својих вршњака, али су разлике међу њима још веће 

(Б.Ђорђевић, 1995). Са становишта стваралаштва и развоја човечанства, 

"разлике поспешују идеје, унапређују и проширују могућности 

превладавања проблема и изазова природе, друштва и сопствене душе" 

(Шефер, 2003: 10). 

      Даровитост се одређује као свокупност особина личности  које 

омогућавају дугорочно постизање натпросечних резултата у једној или 

више активности којима се нека особа бави. Холистички приступ 

феномену даровитости омогућава његово научно објашњење и 

педагошко подстицање. ДАРОВИТИ НЕ ПОДНОСЕ НАМЕТАЊЕ 

једностраних система вредности. Њима одговара плурализам у 

образовању и васпитању ( Максић, 2006: 224-231). У тим условима 

даровите особе максимално остварују своје могућности и потврђују 

даровитост, таленат и креативност ( Шефер, 2008). 

      Живимо у времену у којем се васпитање и образовање даровите 

и креативне деце и младих сматра потребом сваког друштва које хоће 

да напредује и императивном његовог опстанка (Максић, 1993:5). У 

педагошком раду с тим ученицима прихватљиве су методе и технике 

које максимално уважавају њихове развојне потребе и интересовања, 

подстичу унутрашњу мотивацију, буде радозналост, упућују на 

креативност и самосталност у раду, развијају критичко мишљење, 

ослањају се на ученичке снаге и самоконтролу ( Мандић, 1995: 233).  

      При утврђивању садржаја ( моралног) васпитање за даровите 

ученике ваља имати у виду друштвени, педагошки и психолошки 

аспект проблема. Друштвени аспект се тиче савремености програма 

рада. Психолошка димензија се односи на одмеравање тежње, 

структуре и обима садржаја и захтеве према ученицима уопште, 

зависно од њихових могућности и специфичности даровитости.  

Педагошка страна проблема се пита за најефикасније начине, 
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активности, поступке и њихово усвајање. Специфични дидктички 

захтев се односи  на избор облика, метода и техника, односно њихову 

примену у васпитно-образовном раду. 

     Психолози и педагози се залажу за то да се у настави и учењу за 

даровите стварају психолошка клима и васпитне ситуације у којима ће 

даровит ученик моћи да се развија слободно, да  постиже максимм у 

сазнању, креативном испољавању и самопотврђивању  ( Мандић и 

Гајановић, 1991). Према Е.Фрому, "човек има само један стварани 

интерес а то је – пун развитак  својих могућности и себе као људског 

бића. 

      Доказана је потреба повезивања когнитивних, афективних и 

конативних потенцијала у моралном васпитању даровитих и свих 

осталих ученика (Миочиновић, 2004). Научна истраживања 

даровитости и моралности у оквиру  релевантних научних дисциплина 

потврдила су значај познавања и уважавања васпитно-образовних 

потреба, проблема, дилема и могућности васпитања даровитих 

потврђују њихову међузависност (Максић, 1998:45-69). 

      Сложена проблематика моралног васпитања даровитих ученика 

да се груписани у неколико целина као што су  : (1) потреба моралног 

васпитања даровитих, (2) проблеми моралног васпитања даровитих, (3) 

дилема моралног васпитања даровитих и (4) могућности моралног 

васпитања даровитих.  

      Када је реч о првој целини не могу се заобићи : разумевање и 

уживање специфичних захтева даровитих у домен моралности ; 

развијање моралне одговорности даровитих према себи, другим 

појединцима и према друштву ; усаглашавање интереса друштва и 

интереса даровитих, талентованих и креативних појединаца ; складан 

развој когнитивних, афективних и конативних (са) чинилаца моралних 

личности даровитих.  

      У разматрању циља, задатака и проблема моралног васпитања 

даровитих ученика ваља имати у виду : перманентну моралну кризу 

која је многим својим импликацијама тежа од кризе у осталим 

сегментима друштва ; дисктинуитет интелектуалне и моралне културе у 

отвореном друштву ; деликатност концептуализације и вредновања 

моралности и даровитости у друштву несигурних вредности ; 

динамичност и процесуалност моралног васпитања даровитих ; 

специфичности социјалне интеграције даровитих појединаца који су 

склони индивидуализму и егоизму. 

     Морално образовање и васпитање даровитих садржи дилему и 

недостатке као што су : како морално васпитати даровите у друштву 

брзих промена и кризе вредности ; који је теоријско-методолошки 
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приступ најпримеренији моралном поучавању даровитих ; који су 

садржаји, принципи и методе најпогоднији за подстицање даровитости 

на морално расуђивање, осећајност и јаку вољу. 

      Има још отворених питања у вези са могућностима 

осавремењивања моралног васпитања даровитих ученика као што су : 

решења која су могућа у оквиру владајућих теорија и  дидактичких 

принципа, првенствено у настави и учењу ; могућности целовитог 

приступа моралном васпитању које се постиже чвршћим јединством 

когнитивног, емоционалног и конативног аспекта моралног васпитања ; 

позиција и функција иновација у моралном васпитању ( дебатни 

клубови, слободне дискусије, рад по групама, позиви гостију са стране ; 

педагошка функција нове образовне технологије и моралног васпитања 

даровитих ; нове стратегије у моралном васпитању даровитих.  

      Даровити у процесу моралног образовања и васпитања стичу 

знања о моралности, о моралној личности, моралној одговорности, 

моралној свести и моралној савести, разијају способности  разликовања 

добра и зла у различитим ситуацијама, мишљењу и понашању. За 

педагогију је од највећег значаја питање као се одвија процес 

интернализације  система вредности, које су основне карактеристике 

тог процеса каква је интеракција између различитих чинилаца 

социјализације личности с обзиром на морално васпитање. Од 

даровитих, будућих припадника елите знања се захтева, и очекује, да 

буду и морална елита јер ће усмеравати развој друштва, планирати, 

иницирати и спроводити развојне промене које садрже и етичке 

претпоставке.  

       

3. 

 

Васпитање је вечита потреба људског рода . Први облик његове 

институцијализације и професионализације јесте школа. Она је једна од 

најстаријих институција друштва ( Качапор, 1996). Стара је око седам 

миленијума. Опстајала је и развијала се у тако дугој деоници историје 

захваљујући томе што се прилагођавала људским и друштвеним 

потребама. Њена мисија и функција садрже се у намери друштва да на 

младе генерације преноси највредније тековине цивилизације и 

културе. Школа је сложен систем који се састоји из већег броја 

функционално повезаних делова. Међу њима најважнију улогу и 

највећи значај има настава и креативно деловање је један од 

најважнијих њених циљева (Шефер, 2008 : 118). Због тога је парадигма 

наставе увек и парадигма школе.  
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      Глобализација света, интернационализација знања и 

информатичка усмереност врше снажан притисак на државе и народе 

да своје образовне школске системе саображавају потребама 

ововременог човека и " учећег друштва". Претпоставке о васпитном 

моделу школе налазе се у савременој филозофији образовања  

(Нинковић, 2008) и у референтним међународним  организацијама које 

се баве образовањем. Наше и светско искуство потврђују да " живот у 

савременом друштву тражи компетентног грађанина, којег, између 

осталог, одликују нормалност, зрелост, самосталност, демократичност 

и аутентичност"( Максић, 2001 : 37). Три су кључна показатеља 

интелектуалне, социјалне и емоцијоналне зрелости личности. 

Интелектуална зрелост мери се преко критичности, самокритичности и 

развијености интересовања. Социјална зрелост се испољава у 

поштовању и уважавању мишљења других људи, спремности за помоћ 

другима ( емпатија и алтруизам) и прихватање радних обавеза. 

Емоционалну зрелост потврђују прилагођеност на колектив, сигурност 

у односима са другима и способност за самоконтролу. Аутономија 

личности је најважнији циљ образовања и васпитања. Основне 

димензије образовања су : професионална оспособљеност, способност 

суочавања са светом важећих вредности и способност самоодређења  

(Бабић 2005). Квалитетно образовање је у нашем времену веома важан 

облик друштвеног благостања. Такво образовање може да пружа само 

школа која поседује : (1) квалитетан и ефикасан наставни кадар, (2) 

академске стандарде квалитета, (3) физичке стандарде квалитета, (4) 

педагошке стандарде квалитета и (5) квалитетну сарадњу са својим 

окружењем ( Сузић, 2005 : 176-179). Право на ( квалитетно) образовање 

има етичку основу јер је важан део права личности на пун развој својих 

способности ( Мајор, 1991). Компетентност се поима различито, али у 

својој бити оно означава способност. 

      Школа је у савременом друштву само једна од институција за 

морално образовање и васпитање деце и омладине. То су још породица, 

макро и микро средина, масмедији, обичаји, опште стање духа, 

доступност информација, слобода изражавања различитих ставова, 

атмосфера слободе у мишљењу, говору и деловању. Као  

професионална установа школа је значајна у моралном васпитању и 

због тога што се над њеним радом остварује друштвена контрола, а 

њени програми, знања и друге вредности преносе ученицима на 

систематичан начин ( Лукић, 1976). Основни задатак школе је да 

остварује циљ и задатке образовања и васпитања ( Хавелка, 2000). 

      Она има структуралне елементе који се налазе у међусобној 

вези. То су : настава, слободне ученичке активности, друштвено-
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користан рад, ученичке организације, јавна и културна делатност, 

образовање одраслих, као и организовање других активности од значаја 

за ученике, полазнике и друштвену средину у којој се школа налази 

(ПЕ 2 ; 1989:414). 

      Према општем мишљењу двадесети век је био век брзог развоја 

и напретка науке, технике и технологије, век микроелектронике, 

информатике, роботике, кибернетике, век широке примене знања у 

свим областима људског живота и рада. На жалост, многе од тих 

тековина нису довољно коришћене за добро људи него за нове облике 

доминације и манипулације ( Мајор, 1991:78-79). 

      У истом веку уложени су велики напори, и у теорији и у пракси, 

да се дође до боље школе. У томе су постигнути и неспорни резултати, 

особито у демократизацији образовања и подизању нивоа знања и 

културе целих нација. Међутим, целовит критички увид  у планирано   

(жељено) и остварено показује да школа током XX века ипак није 

решила нека своја суштинска питања као што су : (1) статус и улога 

школе у његовом друштвеном окружењу, (2) образовно-васпитна 

функција, карактер и задаци школе, (3) положај и међусобни односи 

субјеката у школи, (4) основне делатности школе ( Поткоњак, 2001:110-

117.) То стање неповољно утиче на укупни рад школе и њене 

резултате, па и на морално васпитање даровитих ученика. 

      У критикама данашње школе превенствено се истиче да се она  

споро мења и споро модернизује ; да се суочава са озбиљним 

проблемима у домену садржаја, облика, метода и исхода васпитно-

образовног рада ; да већу пажњу посвећује усвајању наставног градива 

него развоју мишљења ученика ; да запоставља васпитну функцију ; да 

њена крута организација спутава иницијативу и  ученика и наставника ; 

да се споро покрећу и споро остварују питања проширења њене 

делатности на подручја културе и просвете у средини у којој се она 

налази ( Илић, 1992). Великим недостатком постојеће школе сматра се 

се и то што методолошке основе њених промена нису у довољној мери 

научно и теоријски утемељено ( Мандић, 1972), а било је у покушајима 

промена грубог волунтаризма ( Сузић, 2005). Познато је да у васпитању 

и образовању не постоје дефинитивна решења, јер су то веома 

динамичне делатности које теже перманентним осмишљеним 

променама.  

      Пут од моралног сазнања и убеђења до моралног понашања је 

дуг и сложен. Формирање моралног карактера остварује се када се 

стекну потребна знања на основу којих се  формира вредносни систем, 

развијају морална осећања и ствара лично искуство. Усвајање етичких 

знања, само по себи, не доводи до жељеног понашања. Између знања и 
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понашања налази се искуство. Развијање јесте процес који има две 

тесно повезане стране : формирање система убеђења, мотива за 

стварање навика, активности и моралних осећања, и стабилних облика 

понашања. Обједињавањем ових двеју страна  омогућава изграђивање 

моралне личности. 

      Знање о моралности је резултат сазнања појединца о  постојању 

норми и правила понашања, и предуслов је моралне акције. Морална 

компонента укључује емоционални и рационални аспект моралне 

праксе. Емоционални аспект се исказује преко система моралних 

осећања и социјално-психолошких механизма друштвене свести, а 

рационално преко система појмова, судова и кодекса понашања. 

Емоционални и рационални аспект приближавају и повезују 

нормативна и вредносна својства морала. Морално сазнање има још два 

аспекта :  друштвени и индивидуални. Друштвени аспект обухвата 

захтеве, норме, кодексе, идеале, правила понашања, а индивидуални 

мотиве, осећања и убеђења. 

      Убеђења непосредно усмеравају вољу у правцу одређене акције. 

Услов за моралну акцију налази се у повезаности спољашњих захтева и 

унутрашњих побуда. Морална убеђења јављају се у облику мотива 

људског понашања. Морални поступци су појединачни облици моралне 

праксе. Утврђивање нивоа етичке изграђености конкретног 

васпитаника, омогућава да се прогнозира његов даљи морални развој. 

Смисао, садржај и суштина моралнг идеала манифестују се и 

конкретизују посредством моралних вредности, моралних норми и 

моралних правила. 

      Вредности су основа за одређивање циљева и задатака  

образовања и васпитања, али и критеријуми за вредновање постигнутих 

резултата. Неопходно је разликовати дефинисање  моралних вредности 

као циља и моралних вредности као средства. У васпитању целовите 

моралне личности, осим принципа, велики значај имају и садржаји. Као  

најважнија подручја моралног васпитања( даровитих) ученика наводе 

се : (1) васпитање општих вредности, (2) грађанско васпитање, (3) 

патриотско васпитање, (4) идејно-политичко васпитање, (5) поштовање 

рада (Б. И Ј.Ђорђевић, 2009:58). 

      Школа је увек показивала интерес за морално васпитање у духу 

доминантних друштвених вредности. Педагози и психолози 

упозоравају да данашња школа много више пружа и постиже на плану  

когнитивног развоја ученика него у домену моралног развоја. Они 

подсећају да знање представља вредност када се ослања на позитивна 

осећања, када прелази у убеђења, када ј повезано са целином васпитних 

поступака и трансформише се у поглед на свет.   
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      У моралном васпитању велики значај имају настојања која 

мотивишу појединца да се ангажује у друштвеном животу, која га 

оспособљавају за складан живот међу људима, а напредак који има за 

циљ и добро других. Из реченог следи да " проширивање когнитивне 

перспективе појединца не би ничему служило ако не би  било праћено и 

ширењем његових етичких перспектива". 

      Подвајање појединих сфера и аспеката значајних за развој и 

формирање целовите моралне личности је вештачко и има оправдање у 

методолошким разлозима због потпунијег и јаснијег сагледавања 

различитих аспеката и својства личности. У реалном животу, " 

појединац је неодвојива целина". Моралност је интегрални  део 

личности. 

      Када се критички разматрају и вреднују карактеристична 

обележја моралног васпитања у традиционалној школи, онда се 

најчешће потенцирају следећи недостаци:  апстрактност, дедуктивизам, 

пасивност, ауторитарност, негативност и игнорисање сукоба  ( Б. И 

Ј.Ђорђевић, 2009:146-147). 

      Апстрактност  у  моралном васпитању у традиционалној школи 

испољава се у томе што се морално поучавање спроводи у облику 

апстрактних принципа, уопштено и на начин којим се углавном 

прокламују пожељне моралне врлине, а забрањује зло. Утврђено је, 

међутим, да апстрактна и уопштена морална начела нису примерен 

приступ и солидна основа у моралном васпитању,  даровитих ученика 

који имају развијене потребе за моралним расуђивањем. 

      У моралном васпитању у представљању и објашњавању 

моралних врлина и моралног понашања, врлине се често дедуктивним 

путем изводе из општих начела, а заборавља се да је за децу и младе 

карактеристично учење од појединачног ка општем. То значи да 

предност у моралном васпитању треба да има индукција. На тај начин 

се уважава искуство ученика које у моралном васпитању има важну 

улогу јер омогућава мисаону активност ученика ( Јукић, 2001: 280-282). 

      Једна од препознатљивих карактеристика моралног васпитања у 

традиционалној школи испољава се у пасивности ученика. У  тој  

школи тежиште активности у настави лежи на наставнику, настави  и 

предавању, док се ученици налазе у пасивном положају, у улози 

слушалаца, а изостаје размишљање и расправљање. Пасивност ученика 

у образовању у уској је вези са ауторитарношћу која почива на 

некритичком прихватању ауторитета, више инсистира на извршавању 

захтева него на мотивацији, више на слепој послушности  него на 

разумевању. Потврђено је да ауторитарност изазива ригидност у 

моралном расуђивању, јача склоност ка опонашању које је често 
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лишено етичких вредности. Ученици не учествују у откривању и 

одржавању моралних вредности, моралних захтева и моралних норми 

будући да им се оне нуде и намећу споља.  

      У традиционалној школи у моралном васпитању више се 

указује на негативности, а мање афирмишу начела која јачају критичко 

мишљење и аутономно понашање. У таквој организацији наставе и 

учења ученик више учи шта не треба да чини, а мање упућује на оно 

што је позитивно и добро за њега, за другог човека и за људску 

заједницу, и због чега он треба морално да поступа.  

      Највећа слабост моралног васпитања у традиционалној школи, 

ван сваке сумње, јесте игнорисање сукоба вредности до којих долази у 

различитим моралним ситуацијама. Једнострано промовисање 

одређених моралних принципа, односно моралних вредности, 

неприхватљиво је како у моралном тако и у рационалном погледу за 

даровите ученике.  

      У моралном васпитању даровитим ученицима треба пружити 

шансу да у конкретним ситуацијама, моралним дилемима компарирају 

и критички процењују вредности и на основу тога доносе свој морални 

суд. То је проверени пут у развоју критичке свести, способности 

моралног разликовања као и моралне флексибилности јер су то 

незаобилазни предуслови изграђивања зреле моралне особе  

(Стојиљковић, 1998:240-247). 

      Нова улога школе у "учећем друштву" захтева и омогућава 

промену у улози наставника и ученика у настави и учењу ( Хавелка, 

2000: 104-138; Сузић, 2005). Дидактичко и педагошко руковођење и 

даље је доминантно у наставниковој делатности, али се особености 

овог управљања битно мењају. Наставник није више само особа која  

„предаје", већ и личност која организује, подстиче, усмерава, вреднује 

процес наставе и учења, уме да примени стратегију комуникације.  

      Ученике у моралном васпитању ваља оспособљавати за 

аутономни избор који је незаобилазни услов слободе и моралне 

одговорности ( Марковић, 1997). Лична аутономија је начело и мерило 

за избор садржаја, метода и поступака моралног образовања и 

васпитања. Морално васпитање треба да се темељи на разуму, а не на 

ауторитарности, у моралном искуству и доживљајима ученика, у учењу 

морала, а далеко мање на моралном поучавању. 

      Проф. Н. Сузић је разрадио модел Двадесет осам компетенција 

за XXI вијек (2005: 70). Разврстао их је у четири групе: когнитивне 

компетенције, емоционане компетенције, социјалне компетенције и 

радно-акционе компетенције. Показао је да све оне имају и моралну 

димензију чиме је потенцирао потребу јачања моралности у свим 
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сферама људског и друштвеног живота. Држи да су две теоријске 

оријентације посебно занимљиве за педагошко деловање у подручју 

морала. То су: 1. (теорија моралног суђења) 2. (теорија моралних 

својстава). 

      По теорији моралног суђења човек се понаша у складу са оним 

у шта верује да треба чинити. По теорији моралних својстава човек се 

угледа на моралне вредности особа, на њихове мотиве, особине и 

квалитете. Он подсећа да се традиционална педагогија првенствено 

окретала теорији моралних својстава. 

       Морални развој когнитивних компетенција Сузић промишља 

као јачање способности моралног суђења или резоновања. Фокусира 

следеће аспекте моралног васпитања: разумевање социјалних односа и 

комплексних правила која владају међу људима; вербално дешавање 

моралних дилема применом моралног резоновања на основу моралних 

норми, вредности и обичаја; развијање нових логичих капацитета за 

кооперацију у вршњачкој интеракцији; моралну аутономију и 

сигурност у суђењу без обзира на притиске и могуће уцене; моралну 

самоконтролу и самокритику (2005:17) 

     Моралну димензију социјалних компетенција аутор је усмерио 

на усаглашавање индивидуалних потреба и понашања са социјалним 

окружењем, потребама и понашањима других. Указао је да се социјалне 

вредности темеље на алтруизму и способности емпатије које особи 

омогућавају да схвати друге, да своје акције и емоције заснива на 

узајамном уважавању и поштовању. Кључни аспекти моралности у 

социјалним компетенцијама за нашег аутора су: поштовање, уважавање 

и разумевање других: социјална одговорност и ангажованост; морално 

доношење одлука на бази универзалних етичких принципа; помоћ 

другима у њиховом развоју и напредовању у кризним ситуацијама. 

Закључује да развијање социјалне моралности и у друштву несигурних 

вредности добија на значају. 

     Сузић подсећа да се морална димензија радно-акционих 

компетенција темељи на етици која лежи у основи вредновања личних 

и социјалних активности. „Особа која жели својим радом, дјелима и 

производима помоћи другима мора бити самокритична, с једне стране, 

и сусретљива, с друге стране (2005:121). Вредносни аспекти ове 

компетенције су: објективост и критичко сагледавање властитог рада и 

производа као и рада и производа других; морална аутономија у оцени 

властитог рада и рада других. По аутору, радно-акционе компетенције 

представљау практичну оспособљеност човека да доноси адекватне 

одлуке, да оствари постављене циљеве, да објективно сагледава 

учињено, да пружа подршку другима у раду. „Завидност, суревњивост, 
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оспоравање и омаловажавање, искључивост и нетолеранција, као и 

друга слична својства представљају наличје радно-акционих 

компетенција (Сузић, 2005:122).  Аутор је указао на пут и начин развоја 

моралних димензија компетенција за XXI век могу развјати и путем 

радионица. 

 

*** 

  

Из реченог следи да је потребно правити разлику између 

актуелног, замишљеног и планираног искуства даровитих ученика у 

моралном васпитању. Сврха моралног образовања и васпитања, 

развијања моралних компетенција даровитих ученика није само у томе 

да се прошири њихово знање о моралу, већ да се стекну практична 

искуства и способности за живот у људској заједници. Материјали, 

средства  и поступци који се користе у моралном васпитању даровитих 

имају за циљ да оживе моралне ситуације, подстакну расправе и 

дискусије, разговор о мотивима, ставовима и вредностима како би 

довели до доношења моралног суда и конкретних моралних одлука. 

Морални ставови јесу израз човекове личности и њихове 

индивидуалности. Морални развој тече упоредо са општим развојем 

даровитог ученика и не треба да се издваја од његовог интелектуалног 

емоционалног и духовног развоја. Учење је један од најбитнијих 

чинилаца који делује у формирању зреле моралне личности као 

укупности интелекта, осећања и воље.  
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SCHOOL ROLE IN MORAL EDUCATION OF TALENTED 

STUDENTS 
 

 

Summary: In this work, author is coming to conclusion that our time marks 

more complicated and faster changes in all aspects of human and social life; that 

they are evident in moral, as special sphere of social awerness, social and 

pedagogical practice; that managing thes require modern knwoledge, skills, social 

and moral responsibility. Findings, that all competences for 21.century (cognitive, 

emotional, socialn and labor-active) contain and moral dimension. Warns that moral 

crisis is more dangerous than other crisis and that its implications are not yet 

analized. Underline that education is gaining leading role in achieving conception of 

"sustainable future". It shows that talented students have special development needs 

in moral education< that lack of cognitive unity and moral sducation is bringing the 

biggest harm, because, they are giving recruits for future social elite, mainly of 
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knowledge and moral elite. Author reminds us that social and professional goals 

which will be put  before future elite, also include top moral responsibility. He 

proofs that in moral education of talented students participate several incorporated 

factors and the role of school is still the most important. School, with all its 

potentials, and work mainly in teaching process, has huge influence on development 

of talented students and their moral development. 

 

Key words: moral, school, talented students, moral education, education for 

"sustainable future" 


