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САЖЕТАК. У рaду je дaт прeглeд неких од најважнијих приступa крeaтивнoсти и
инoвативнoсти у кoнтeксту развоја сaврeмeнoг oбрaзoвaњa. Иако је ова
област веома широка и сложена, све више се увиђа њен значај као по-
кретача економског напретка и социјалног развоја. Креативност је раз-
матрана као процес и као продукт, а такође, и као индивидуална и оп-
шта способност. Ови различити приступи нису искључиви, па се савре-
меном образовању може приступити са различитих аспеката. Такође,
критички су анализирани правни и други акти којима је планирано
подстицање и развој креативности и иновативности у образовању, као
и стање у пракси. Разматран је и однос наставних планова према креа-
тивности и иновативности у погледу равнотеже између: а) различитих
области; б) различитих нивоа образовања; в) поштовања правила и сло-
боде; и г) индивидуалних интересовања и способности ученика/студе-
ната. Ови аспекти су илустровани резултатима ранијих истраживања
аутора. Иако су у овом домену уочљиви позитивни помаци, постојећи
курикулуми остављају мало простора за активности које би подстакле
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креативне потенцијале. Потребно је у исходима предмета дефинисати
више облике знања и планирати креативније облике наставе. Подсти-
цање и едуковање наставника у примени иновативних облика наставе
и нових технологија допринело би осавремењивању процеса учења и
унапређењу квалитета наставе. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: креативност, иновативност, настава, курикулими, образовање.

KРЕАТИВНОСТ И ИНОВАТИВНОСТ

Иако реч креаLивносL DоLиче још о9 анLичко: 9оJа, Lешко је 9е-
финисаLи научно овај Dојам, Dре све:а, зJо: ње:ове сложеносLи и
мулLи9исциDлинарносLи. И Dоре9 најмање сLоLинак 9ефиници-
ја (Аntonites, 2003) није мо:уће из9војиLи најDо:о9нију и најоJу-
хваLнију. Мно:е 9ефиниције на:лашавају само Dоје9ине асDекLе
креаLивносLи 9ок сушLина осLаје скривена, као у 9ревној Dричи
о слеDим му9рацима, који су цару JезусDешно Dокушавали 9а
Dре9сLаве слику слона, оDисујући Dоје9иначно 9елове ове живо-
Lиње које су наDиDали (Saxe, 1963). ЗаLо Dри 9ефинисању креа-
LивносLи LреJа Dоћи о9 холисLичко: DрисLуDа који ће оJухваLи-
Lи све важне аDекLе ово: феномена, чиме ће се изJећи Jројна
имDлициLна и Dо:решна схваLања.

КреаLивносL је кроз љу9ску исLорију, још о9 сLарих Грка све 9о
романLизма, схваLана као 9ело сDољних сила. УмeLник je нa9aх-
нућe Lражио и 9оJијао сDoљa, o9 музa или Jo:(oв)a. Teк сa рoмaн-
Lизмoм, смaLрa сe 9a нa9aхнућe нe 9oлaзи сDoљa, вeћ изнуLрa
(Dрема: Милићевић, 2011; Шкорц, 2012).

КреаLивносL Dо СLернJер:у (Sternberg, 1999) Dре9сLавља 

„сDосоJносL 9а се сLвори нов, квалиLеLан и сврсисхо9ан (кори-
сLан) Dроизво9”, 

9ок се Dо9 иновацијом у:лавном смаLра 

„Dримена ново: или значајно DоJољшано: Dро9укLа или Dроцеса,
ново: маркеLиншко: или ор:анизационо: меLо9а у Dословној Dра-
кси, ра9ној ор:анизацији или у сDољашњим о9носима” (OECD,
2005). 

КреаLивносL и иноваLивносL су међусоJно нераски9иво Dовеза-
ни. КреаLивносL се у савременом свеLу све више DреDознаје као
„неDресушни извор иновација”, као извор Dромена и наDреLка.
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ИноваLивносL Lако DосLаје :лавни Dо9сLицај 9у:орочно: развоја
економије и LржишLа.

Већи научни Dро9ор у оJласLи креаLивносLи Dочиње о9 1950.
:о9ине, Dосле Гилфор9ово: (Guilford, 1950) Dре9се9ничко: оJра-
ћања Dсихолошкој јавносLи у оквиру Америчке Dсихолошке асо-
цијације (American Psychological Association) ка9а је криLиковао
не9овољно Jављење овим DроJлемом и Dозвао коле:е Dсихоло:е
9а се DосвеLе Lемељнијем Dроучавању креаLивносLи и сDосоJно-
сLи које леже у њеној основи. Након Lо:а 9олази 9о на:ло: Dове-
ћања Jроја ра9ова у овој оJласLи. Гилфор9 из9ваја :лавне комDо-
ненLе креаLивносLи: флуенLосL, флексиJилносL, ори:иналносL
и елаJорацију. Флуен�нос� Dре9сLавља сDосоJносL Dро9уковања
мно:о и9еја у оквиру за9аLо: DарамеLра, 9ок је флекси�илнос�
сDосоJносL Dромене DосLојеће: менLално: склоDа. Ори%иналнос�
је сDосоJносL Dроналажења је9инсLвено: решења а ела�орација
сDосоJносL разрађивања је9не и9еје.

Значајно је Гилфор9ово разликовање конвер:енLно: и 9ивер-
:енLно: мишљења. Ко9 конвер:енLно: мишљења осоJа о9 више
DоLенцијалних решења Jира само је9но о9:оварајуће. Школски
сисLем, Dа и високошколско оJразовање, функционишу Dо Lом
сисLему. Већина исDиLа се реализује Lако шLо исDиLивач DосLа-
вља DиLање на које DосLоји само је9ан Lачан о9:овор. Свако о9-
сLуDање о9 Lо: Lачно: о9:овора се оцењује као Dо:решно. Овакав
DрисLуD 9ово9и 9о Lо:а 9а се ученик/сLу9енL на:рађује Jољим
оценама, уколико је ње:ово Dонашање Dре9ви9љиво, о9носно
уколико Dро9укује о9:оворе који се о9 ње:а већ очекују (Милиће-
вић и Живковић, 2014; Шкорц, 2012). НасуDроL овоме, ко9 9ивер-
:енLно: мишљења на DосLављени DроJлем може се 9аLи већи
Jрој мо:ућих решења о9 којих се свако може смаLраLи DрихваL-
љивим. ПозиLивно је Lо шLо осоJа има слоJо9у изJора, али је не-
9осLаLак у Lешкоћи оцењивања (Милићевић и Ђорић, 2015;
Шкорц, 2012). Појам 9ивер:енLне Dро9укције је DосLао синоним
креaLивносLи, иако она са9ржи и елеменLе конвер:енLно: ми-
шљења. 

Велики је Jрој различиLих о9ређења креаLивносLи, али сва она
Jи се мо:ла сврсLаLи у чеLири :руDе: креаLивна личносL, креа-
Lивни Dро9укL, креаLивни Dроцес и креаLивно окружење (Sar-
sani, 2005). Такође, DосLоји већи Jрој Lеоријских DрисLуDа креa-
LивносLи о9 којих ћемо сDоменуLи само неке најважније.

Гилфор9 је смаLрао 9а је креаLивносL својсLвена сваком Dоје-
9ицу и 9а је Lај квалиLеL мерљив (Guilford, 1950). На Lај начин се у
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оJласLи креаLивносLи развија  сихоме�ријски  рис�у , а Торенс
(Torrance, 1974) консLруише DознаLи ТесL креаLивно: мишљења
(Torrance Test of Creative Thinking) којим уLире DуL Jројним Dо-
кушајима мерења креаLивносLи. 

Пихоанали�ички  рис�у  креаLивносLи чије је DолазишLе у
Фрој9овом ра9у и у 9инамици свесних и несвесних Dроцеса се
свакако не може заоJићи. Фрој9ов DрисLуD умеLносLи се Lоком
времена мењао и :руJо се може Dо9елиLи на Lри Lеорије: а) умеL-
носL као суJлимација; J) умеLносL као каLарза и в) умеLносL као
ре:ресија у служJи ја (Фрој9, 1979; Kris, 1952, Dрема: О:њеновић,
1997). СуJлимација је човеков наја9екваLнији механизам о9Jра-
не којим се несвесне и заJрањене, лиJи9онозне жеље Lрансфор-
мишу у 9рушLвено DрихваLљиве Dро9укLе кроз креаLивну екс-
Dресију. Тиме, не само 9а се изJе:ава казна, већ се осLварује
:раLификација DуLем 9рушLвене саLисфакције и унуLрашње: за-
9овољсLва. КаLарза је Dојам DознаL још о9 АрисLоLела, а, Dо Dси-
хоаналиLичарима, овај механизам лежи у основи симJоличко:
расLерећења у неурози и умеLносLи. Ре:ресија у служJи е:а је
механизам :9е суJлимацијом несвесно: на:она 9олази 9о усхи-
ћења зJо: Dревазилажења сLраха о9 казне зJо: ње:ово: Dро9ора у
свесL. УмеLник свесно и9е у ре:ресију Jлиску сну и лу9илу, али
ова ре:ресија је ко9 ње:а реверзиJилна и конLролисана, за разли-
ку о9 9ушевно: Jолесника.

У оквиру �еорије с ецифично% �омена, слично факLорској Lеори-
ји инLели:енције, смаLра се 9а је креаLивносL резервисана само
за сDецифичну сDосоJносL, Lј. оJласL (Sternberg, 2005). Према је9-
ном исLраживању 9оJијено је 9а се Dрофили личносLи умеLника
и научника разликују. Примена овакво: DрисLуDа у оJразовању
Jи значила 9а се LреJа 9ржаLи само је9не оJласLи и 9а њу LреJа
развијаLи 9о максимума. То значи 9а LреJа рано оLкриLи 9арови-
Lу 9ецу и омо:ућиLи им DосеJне Dро:раме којима се не:ује и раз-
вија њихов LаленаL као на Dример: наDре9не школе, школе за Lа-
ленLе, сDецијална о9ељења и сл. Не9осLаци ово: DрисLуDа су
не9овољно вођење рачуна о целовиLој личносLи 9еLеLа, ње:овом
емоционалном развоју и развоју 9ру:их сDосоJносLи (Feist, 1998,
Dрема: Шкорц, 2012).

НасуDроL овоме, DосLоје Lеорије које креаLивносL DосмаLрају
као о ш�у с осо�нос�. Овај DрисLуD је заснован на уверењу 9а је
човек је9инсLвена целина чији су асDекLи међусоJно Dовезани.
Научници и умеLници се JиLно не разликују у сDосоJносLима
(Root-Bernstein & Root-Bernstein, 2004). Примена ово: DрисLуDа у
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оJразовању Dо9разумева 9а се сLицaње знања и вешLина у је9ној
оJласLи 9ирекLно о9ражава на чиLаву личносL и њен развој.
Показало се 9а увођење слоJо9но: Jављења неком о9 умеLносLи
има DозиLиван ефекаL на комDлеLно 9осLи:нуће 9еце (Dрема:
Шкорц, 2012).

У скла9у са овим схваLањем, елиминација умеLничко: оJразо-
вања из школа Jи имала јак, не:аLиван ефекаL на целокуDан раз-
вој 9еLеLа, уDозоравају разни ауLори (Gardner, 1990, 1993; Илић,
2010; Шкорц, 2012). Ове чињенице су свесни у Ује9ињеним на-
цијама4 као и ЕвроDској унији и у скла9у с Lим 9онеLе су о9:ова-
рајуће резолуције о9 2009. :о9ине5 9о 9анас (Regulation EU, № 1295/
2013).

Креа�ивнос� као сазнајни  роцес је Lеоријски DрисLуD који сре-
ћемо ко9 Ви:оLско:, Пијажеа и Гар9нера.

Ви:оLски креаLивносL и развој DосмаLра у међу9ејсLву, у 9ија-
лекLичком о9носу :9е се, у узајамном уLицају, оJа Dроцеса
Lрансформишу заје9но (Ви:оLски, 1971, Dрема: Шкорц, 2012).
КреаLивносL је схваћена као 

„расLућа, DозиLивна сDосоJносL з9равих љу9и, као Lрансформи-
шућа сила у свакоме, која мења само: сLвараоца и исLовремено
кулLуру у којој се 9о:ађа” (Шкорц, 2012, сLр. 61). 

Теорија Ви:оLско: није само Lеорија креаLивносLи, већ нешLо
мно:о шире а њене и9еје су DреDознаLљиве у новијим DрисLуDи-
ма овој оJласLи.

Пијаже креаLивносL DосмаLра кроз шири ко:ниLивни акL као
комDлексну симJоличку оDерацију. У основи свако: учења, у
формирању концеDаLа о Dре9меLима, у оDерацијама и релација-
ма, лежи сLваралашLво.

Гар9нер (Gardner, 1993) Dовезује инLели:енцију и креаLивносL
и Lвр9и 9а је креаLивносL DрисуLна у свакој Dоје9иначној сDосоJ-
носLи. Занимљиво је исLраживање Lурских ауLора (Erkan & Üster,
2012) који Dримењују сLраLе:ију Гар9нерове Lеорије мулLиDле
инLели:енције у насLави исLорије умеLносLи у високом оJразо-

4 UNESCO је 1999. званично уDуLио аDел свим вла9ама 9а се умеLничко и кул-
Lурно оJразовање Dозиционира на DосеJно и исLакнуLо месLо у оJразовању
свако: 9еLеLа, о9 врLића 9о краја сре9ње школе. 

5 ЕвроDски DарламенL је 2009. :о9ине 9онео резолуцију Artistic Studies in the
European Union. Та :о9ина је званично Dро:лашена ЕвроDском :о9ином
креаLивносLи и иновације. (The 2009 European Year of Creativity and Innova-
tion).
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вању и уDоређују је с класичним DрисLуDом. ЕксDерименLална
:руDа ко9 које је Dримењена сLраLе:ија мулLиDле инLели:ен-
ције, Dоказала је више DосLи:нуће у нивоу знања, осеLљивосLи за
умеLносL, Lумачењу, Dамћењу и умеLничком Dроцењивању о9
конLролне :руDе, изложене Lра9иционалним оJлицима насLаве.

Теорије креа�ивнос�и оријен�исане на  ро�ук� на:ласак сLа-
вљају на резулLаLе креаLивно: Dроцеса, Lј. на креацију (Stern-
berg, 1999). Овакав DрисLуD Dримењен је у оJласLима 9изајна, ви-
зуелних умеLносLи, музици али и у Lакозваним „креаLивним
ин9усLријама” :9е се Dроизво9на 9оJра DосмаLрају као резулLа-
Lи креаLивно: Dроцеса. И не само Lо. У Dроцесу ЕвроDских инLе-
:рација у мно:им званичним 9окуменLима ЕвроDске уније на-
:лашен је значај креаLивносLи и иноваLивносLи за 9аљи економ-
ски развој и DросDериLеL. ПреDознаLе су DоLреJе 9а ЕвроDа 

„јача каDациLеL за креаLивносL и иновацију, како Jи ефикасно 9о-
Dринела развоју �руш�ва знања и DосLала конкуренLнија у економ-
ском и социјалном смислу” (Lifelong Learning for Creativity and In-
novation, 2008).

Ђуришић-Бојановић (2011), :оворећи о креаLивносLи као
кључној комDеLенцији или еманциDаLорном DоLенцијалу у 9ру-
шLву, исLиче 9ва концеDLа креаLивносLи: а) креаLивносL као
факLум (9аровиLосL) и J) креаLивносL као DоLенцију. Према овом
9ру:ом :ле9ишLу креаLивносL се 

„може ин9уковаLи и :енерисаLи (као заје9ничко 9оJро и усмере-
носL на развој DоLенцијала). У овом случају сLраLе:ије Dо9сLицања
креаLивносLи усмерене су на Lра:ање за условима који омо:ућава-
ју креаLивне и9еје и Dро9укLе” (Ђуришић-Бојановић, 2011, сLр. 35).

Вуксановић (2013), с 9ру:е сLране, 9аје криLику Dримене ова-
квих :лоJалних Lрен9ова у сLварању „савремено:” универзиLе-
Lа, заснованих на креаLивној економији, и смаLра 9а Lакав Dри-
сLуD 9ово9и 9о сLварања 

„...Lзв. Lреће, ’креа�ивне класе’ оJразованих љу9и, која на9аље Dо-
Lврђује суDроLносL, Lензије и класни јаз између свијеLа сиромаш-
них, на је9ној, и Jо:аLих и високооJразованих ’креа�иваца’, на 9ру-
:ој сLрани” (Вуксановић, 2013, сLр. 45).

Ова 9ва DрисLуDа креаLивносLи су још Dе9есLих :о9ина Dрош-
ло: века 9овела 9о занимљиве и ошLре 9еJаLе између 9ва велика-
на Dсихоло:ије: Гилфор9а и Роџерса. Гилфор9 је смаLрао 9а је ос-
новна уло:а креаLивносLи а9аDLација која је, Dо њему, важнија
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о9 инLели:енције, јер уLиче на Dро9укLивносL. Ово је Dресу9но за
оDсLанак у комDеLиLивном каDиLалисLичком 9рушLву, Dа је
креаLивносL инсLруменL Dрила:ођавања сре9ини, а не мењања
сре9ине. Оваквом схваLању се суDросLавио Роџерс смаLрајући 9а 

„креаLивносL не сме JиLи у функцији за9аLо: 9рушLвено: DореLка,
инсLруменLализована DроLив само: човека, већ мора осLаLи у
служJи човека и ње:ово: за9овољсLва (свако:, не само Dар о9аJра-
них)...” (Dрема: Ман9ић и РисLић, 2013, сLр. 12).

Ова 9ва схваLања само сLављају на:ласак на различиLе аDекLе
(Dро9укL – Dроцес) као и на различиLе уло:е креаLивносLи (а9аD-
Lација и корисL 9рушLва насуDроL личном за9овољсLву и на-
DреLку). Из Lо: разло:а она не морају 9а Jу9у међусоJно искљу-
чива, Dо9 условом 9а нису и9еолошки оJојена. И је9ан и 9ру:и
DрисLуD су имали уLицаја на 9аљи развој Dроучавања креаLив-
носLи и њену DракLичну Dримену.

Ово је само краLак Dре:ле9 неких Lеоријских DрисLуDа креа-
LивносLи и иноваLивносLи, који су о9 значаја за са:ле9авање њи-
хове уло:е у оJразовању.

УЛОГА КРЕАТИВНОСТИ И ИНОВАТИВНОСТИ У 
ОБРАЗОВАЊУ

КреаLивносL и иноваLивносL све више DосLају незаоJилазни 9е-
лови са9ашње: и Jу9уће: сисLема оJразовања. Сам Dроцес разу-
мевања и усвајања знања мора 9а DреLрDи ра9икалне измене а
Dре9авачи морају 9а Dронађу и Dримене савременије и креаLив-
није DрисLуDе. У ери мо9ерних Lехноло:ија и комуникација (ра-
чунара, ви9ео и:ара, моJилних Lелефона, инLернеLа, 9рушLве-
них мрежа и сл.) 9олази 9о раскорака између класично:
оJразовно: и кућно: 9и:иLално: окружења, Dа се мењају и оче-
кивања ученика. Ма колико DосLојао оLDор сLаријих Dрема са-
временим Lехноло:ијама, с је9не сLране, и чесLо слеDа заоку-
DљеносL мла9их Lаквим иновацијама с 9ру:е сLране, неоDхо9но
је DриJлижиLи је9не 9ру:има, а знање у оваквом новом и савре-
меном Dаковању учиниLи лаким и широко 9осLуDним6.

Мно:и DоменуLи Lеоријски DрисLуDи на креаLивносL :ле9ају
као на сазнајни Dроцес, Dа је оLу9 разумљива важносL њене уло:е
у савременом оJразовању. С је9не сLране имамо DорасL захLева
за Dримену креаLивносLи у оJразовању, који су 9аLи у различи-
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Lим резолуцијама, акLима, курикулимима, Dре9виђеним исхо-
9има, комDеLенцијама и сл. Сви наDори су усмерени ка сLварању
услова и аLмосфере за исDољавање и ексDлоаLацију креаLивно-
сLи, али Dревише формализовани они 9ово9е чесLо 9о суDроLно:
и аDсур9но: ефекLа: они Dоново во9е ка конвер:енLном мишље-
њу, чија 9оминација сDуLава 9ивер:енLну Dро9укцију. Увек Dо-
сLоји оDасносL 9а Dокушај Lакво: %енерисања креаLивносLи са ви-
соко DосLављеним очекивањима може 9а 9ове9е 9о њено: :у-
шења и сузJијања, а уDраво зJо: 

„изосLанка сDонLаносLи као JиLне каLе:орије свако: сLваралачко:
чина, о9носно свако: ауLенLично: креаLивно: Dроцеса, Jило
мишљења, Jило умеLничке Dраксе” (Вуксановић, 2013, сLр. 49).

Раније DоменуLа резолуција ЕвроDско: DарламенLа, Artistic stud-
ies in the European Union, 9аје својим чланицама и земљама кан9и-
9аLима DреDоруке: 9а умеLничко оJразовање Jу9е оJавезно на
свим нивоима оJразовања; 9а у Dроучавању умеLносLи LреJа ко-
рисLиLи најсавременије информацијско-комуникцијске Lехно-
ло:ије; 9а исLорија умеLносLи оJухваLи сусреLе са умеLницима и
DосеLе кулLурним са9ржајима. Неке о9 :лавних сLраLешких Dо-
сLавки се о9носе на: усмереносL исхо9а учења на Dо9изање ква-
лиLеLа у кулLури, 9рушLву и Dривре9и; кулLурну и ме9ијску Dи-
сменосL и комDеLенције које DроисLичу из развоја виших ко:ни-
Lивних функција у насLави умеLничко: Dо9ручја; развијање
визуелне DисменосLи васDиLно-оJразовних са9ржаја, као и Dри-
мену креаLивно: и криLичко: DрисLуDа насLавним са9ржајима у
скла9у са савременим DосLавкама васDиLно-оJразовно: Dроцеса7.

Законом о основама оJразовања и васDиLања (2009) :аранLује се
Dраво ученику у СрJији на Dо9ршку „свесLраном развоју ње:ове
личносLи, за DосеJно исказане LаленLе и њихову афирмацију”.
Такође, насLавници се оJавезују 9а уважавају Dре9знања, DоLре-
Jе, инLересовања и DосеJне мо:ућносLи свих ученика (Dрема: Бо-

6 Са циљем унаDређења квалиLеLа оJразовања у СрJији је ор:анизовано више
сајмова, симDозијума и научних скуDова на ову Lему, Тако на Dример, у фе-
Jруару 2016. ор:анизована је Lрећа конференција Нове �ехноло%ије у о�ра-
зовању Dосвећена уDоLреJи информационо-комуникационих Lехноло:ија
(ИКТ) у сисLему оJразовања. Оваквим скуDовима 9аје се Dо9ршка оJразов-
ним усLановама и 9ру:им ор:анизацијама 9а DосLану иноваLивније, 9а оса-
времене Dроцес учења и на шLо Jољи начин искорисLе мо:ућносLи које
нове Lехноло:ије Dружају (http://www.britishcouncil.rs/new-technologies).

7 Према 9окуменLу: Arts and Cultural Education at School in Europe, © Education, Audi-
ovisual and Culture Executive Agency, 2009.
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9рожа, Максић и Павловић, 2013, сLр. 124). У Dракси се ово сDро-
во9и, али не9овољно и уз Jројне Lешкоће.

У акLу Dо9 називом С�ра�е%ија развоја о�разовања у Ср�ији �о 2020.
%о�ине (СРОС, Сл. Гласник РС, Jр 107/2012) чак је Dреко 20 DуLа на-
:лашен значај креаLивносLи за оJразовање. Тако, на Dример, ос-
новна DолиLика развоја СОУОВ (Мисије сре9ње: оDшLе: и умеL-
ничко: оJразовања и васDиLања) јесLе 

„9ефинисање ових оJлика оJразовања као DриориLеLних за мо-
9ерни развој СрJије, јер ови оJлици Dре9сLављају Lемељ за високо
оJразовање и формирање иницијаLивносLи, креаLивносLи и ино-
ваLивносLи ко9 мла9их љу9и” (ис�о, сLр. 57). 

У овом акLу се сDомиње 9а 

„међунаро9на исLраживања (PISA и TIMMS) указују на заJрињава-
јући DроценаL наших ученика функционално неDисмен (PISA,
2009), 9а су ученичка знања у:лавном реDро9укLивно: LиDа, 9а је
сLеDен DримењивосLи Lих знања исDо9 свеLско: и ре:ионално:
Dросека...” (ис�о, сLр. 53).

У високошколском оJразовању, Dроцес Dрила:ођавања Dроме-
нама у ЕвроDи РеDуJлика СрJија је заDочела званичним DоLDиси-
вањем Болоњске 9екларације 2003. :о9ине, чиме је DрисLуDила
усDосLављању евроDско: DросLора високо: оJразовања. У Dоме-
нуLој СРОС се исLиче 9а се сLу9енLи Основних ака9емских сLу9и-
ја осDосоJљавају 9а се усDешно Dрила:ођавају Dроменама на ра9-
ним месLима, 9а усDешно оJављају о9ређене Dослове, али и
развијају креаLивносL. МасLер ака9емске сLу9ије 

„сDремају сLу9енLе за оJављање најсложенијих сLручних Dослова,
али и Dо9сLичу развој креаLивносLи, Dре9узеLнишLва, сDосоJнос-
Lи исLраживања и решавања сложених DроJлема, Lе Lиме 9ају ос-
нову за сLу9ирање на 9окLорским сLу9ијама и Jављење науком;”
(СРОС, Сл. Гласник РС, Jр 107/2012, сLр. 98). 

Такође, налажу се DоLреJне Dромене у оJласLи 9окLорских сLу-
9ија у Dравцу смањења у9ела рeDрo9укLивних знaњa, a Doвeћaња
сa9ржajа који рaзвиjajу крeaLивнoсL, криLичкo мишљeњe и склo-
нoсL исLрaживaњимa. Нa свим нивoимa oJрaзoвaњa DреDоручује
се сLварање услoва зa ексDeримeнLaлну нaсLaву и Lрeнин: нa-
сLaвникa (ис�о, сLр. 124).

У DоменуLом 9окуменLу консLаLују се Jројне Lешкоће у oсLвa-
рeњу DoLрeJних рeфoрми: вeлики Jрoj сLу9eнaLa Do Dрoфeсoру,
вeлики Jрoj сLу9eнaLa који нe 9иDлoмирa у рoку, нискa инLeрaк-
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LивнoсL у нaсLaви, зaLвoрeнoсL унивeрзиLeLa Dрeмa нoвим љу-
9имa и нoвим и9ejaмa и сл. Томе LреJа 9о9аLи и Lо 9а и сама
9ржава, DриLиснуLа економским Lешкоћама, 9оноси мере које
не само шLо нису у са:ласносLи, већ су у DоLDуној суDроLносLи са
елеменLима Dланиране СLраLе:ије (нDр. смањивање Jроја умеL-
ничких Dре9меLа8, смањивање Jроја заDослених у оJразовању,
Dовећање величине нормаLивних :руDа, неује9наченосL и нејас-
носL криLеријума вре9новања научноисLраживачких резулLаLа
и сл.). Ту су и Lешкоће насLале зJо: не9оношења или кашњења у
9оношењу о9ређених мера и DроDиса, као шLо је усвајање нове
номенклаLуре занимања, не9овољна комуникација оJразовања
и LржишLа ра9а, неDрила:ођеносL оJразовно: сисLема DоLреJа-
ма LржишLа ра9а, још увек не9овољна моJилносL сLу9енаLа, не-
усклађеносL и нео9ређеносL криLеријума за наDре9овања на-
сLавника у виша звања и сл.

КУРИКУЛУМИ И КРЕАТИВНОСТ

ПоJољшање и мењање насLавних Dланова (курикулума) нужан
су Dре9услов за развијање креаLивне и иноваLивне насLаве.
У Lом Dроцесу важну уло:у има усDосLављање равноLеже, која
Dо9разумева неколико асDекаLа: а) равноLежу између различи-
Lих оJласLи оJразовања; J) равноLежу 9уж курикулума (Lј. Lоком
свих нивоа школовања); в) равноLежу између Dравила и слоJо9е;
и на крају, :) равноLежу између сLу9енLових (ученикових) инLе-
ресовања (Ferrari, Cachia & Punie, 2009).

РАВНОТЕЖА ИЗМЕЂУ РАЗЛИЧИТИХ ОБЛАСТИ

У Dо:ле9у ове равноLеже, сLање се разликује на различиLим
нивоима оJразовања. У нижим разре9има основне школе, међу
различиLим Dре9меLима DосLоји извесLан Jаланс у Dо:ле9у
креаLивносLи чија реализација зависи о9 креаLивносLи, инова-
LивносLи и енLузијазма учиLељица и учиLеља. У каснијим разре-

8 У сусе9ној РеDуJлици ХрваLској, у 9окуменLу: „СLраLе:ија развоја креаLив-
носLи у основношколском и сре9њошколском о9:оју и оJразовању – Коме
LреJа креаLивносL” (2014) Lакође се консLаLује ниска засLуDљењносL Lзв.
креаLивне :руDе Dре9меLа у о9носу на чланице ЕУ. ДосLуDно на: http://
opa.hr/wp-content/uploads/sites/467/2015/07/strategija.pdf 
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9има, сре9њем и високошколском оJразовању, Lа се равноLежа
нарушава и схо9но имлициLним, чесLо и Dо:решним схваLањи-
ма, креаLивносL се везује само за умеLносL и Lзв. „умеLничке
Dре9меLе”. То 9ово9и 9о DоисLовећења креаLивне акLивносLи са
и:ром и заJавом (Craft, 2005) и 9оминације сLавова 9а Lакве ак-
LивносLи нису Dожељне ко9 „озJиљнијих” Dре9меLа. РазличиLи
ауLори (Wyse & Jones, 2003; Fisher & William, 2004; Dрема: Ferrari,
Cachia & Punie, 2009) 9ају DреDоруке како укључиLи и развиLи
креаLивносL кроз чиLав курикулум. Такође се исLиче 9а Dо9еље-
носL на Dре9меLе не омо:ућава 9овољно времена за развијање
DосеJних вешLина, као шLо су мисаоне веш�ине и учење како �а се
учи. Ла9ислав Бо:нар Lакође 9аје DреDоруке за развијање и Dо9-
сLицање креаLивносLи, као и за Dримену Lехника у насLави као
шLо су: случајни  ојмови; оки�ачи нових и�еја; шес�  и�ања; олуја
и�еја (brainstorming); шес� шешира (�ехника  аралелно% мишљења) и
сл. (Bognar i Kragulj, 2010; Bognar, 2012).

У СрJији је Dосле9њих :о9ина DримеLан DорасL Dро:рама
сLално: сLручно: усавршавања насLавника, васDиLача и сLруч-
них сара9ника Dосвећених креаLивносLи, иноваLивносLи и Dри-
мени Lехника за њихово Dо9сLицање. У каLало:у Заво9а за уна-
Dређивање оJразовања и васDиLања РеDуJлике СрJије (ЗУОВ)9, за
2014/15 и 2015/16 школску :о9ину, 32 Lеме (3,5%) са9рже у свом
називу Lермине креа�ивнос� и/или инова�ивнос�. Тако на Dри-
мер, Dолазећи о9 Арнхајмово: (Arncheim, 1969) схваLања 9а умеL-
носL има значајну уло:у у развоју свих оJлика мишљења, укључу-
јући и научно, као и 9а ликовна кулLура LреJа 9а има ценLрално
месLо у целокуDном оDшLем оJрзовању, Милићевић, Живковић и
Славковић (2014) у свом Dро:раму ну9е Dримену Lехника црLања
као сре9сLво Dо9сLицања и развоја креаLивне Dро9укције ко9
ученика.

Иначе, укуDан Jрој реализованих Dро:рама ЗУОВ је Dосле9њих
:о9ина мањи из разло:а јер их у:лавном финансирају сами Dола-
зници а не, као раније, школе и локалне самоDуDраве.

У Dракси је све више реалних DоLреJа за инLер9исциDлинар-
ним DрисLуDом у насLави, који Jи 9оDринео развоју креаLивно-
сLи и иноваLивносLи. ПримеLна је, и 9аље, Dо9ела на Dре9меLе
који се смаLрају DосеJно важним, Lј. Lемељним, као шLо су нDр.
маLемаLика, физика, хемија, маLерњи језик, са је9не сLране, и на
„сDоре9не” Dре9меLе као шLо су Lехничко оJразовање, физичка

9 http://www.zuov.gov.rs/ 
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кулLура, умеLносL, музичка кулLура, :ео:рафија, информаLика,
:рађанско васDиLање, веронаука и сл., са 9ру:е сLране. Овакав
сLав ви9љив је и у смањивању фон9а часова Dоје9иних Dре9меLа
све 9о њихово: уки9ања у Dоје9иним разре9има шLо може имаLи
Lешке Dосле9ице. На Dример, смањивање фон9а саLи физичке
кулLуре у основном и сре9њем оJразовању, као и DоLDуно уки-
9ање у високо школском оJразовању 9ово9и 9о мо:ућносLи ја-
вљања физичких 9еформација и Dоремећаја физичко: развоја
DоDулације мла9их. СеLимо се 9а су и на ЗаDа9у и на ИсLоку, Уни-
верзиLеLи DознаLи Dо својим веома усDешним сDорLским Lимо-
вима који ре:руLују врхунске сDорLисLе. Слично је и са креаLив-
ношћу која је DрисуLна у нижим разре9има основне школе у
свим Dре9меLима, али се на каснијим :о9инама, као и у сре9њим
школама и високом оJразовању све више ре9укује, :уши и :уJи.
То Jи мо:ло, Lакође, 9овесLи 9о озJиљних 9еформација и Dоре-
мећаја 9уховно: развоја мла9их а Lиме и чиLаво: 9рушLва. Уво-
ђење више креаLивносLи у оквиру курикулума на УниверзиLи-
ма, њено охраJривање и развијање, мо:ли Jи 9а 9ове9у 9о ре:ру-
Lовања, као и у сDорLу, веома усDешних Lимова сLручњака и
веома вре9них креаLивних Dоје9инаца. Мно:и вре9ни и LаленLо-
вани сLу9енLи Lоком сLу9ија осLану :оLово неDримећени, а на-
кон завршеLка сLу9ија DоLDуно заJорављени и о9 сLране факул-
LеLа и о9 сLране LржишLа ра9а, 9а Jи Lек евенLуалним о9ласком
и заDошљавањем у иносLрансLву, изнена9а, Dоказали сав свој сјај
и умеће!

РАВНОТЕЖА ДУЖ КУРИКУЛУМА

РавноLежа у курикулумима Lоком свих нивоа школовања Lакoђе
још увек не DосLоји. Већ је сDоменуL различиL о9нос Dрема креа-
LивносLи и :руDи умеLничких Dре9меLа Lоком различиLих ни-
воа школовања. Најављивано, (а заLим о9ложено), уки9ање Dри-
јемно: исDиLа на факулLеLима, Lј. ослањање на оцењивање на
Завршном маLурском исDиLу у оквиру сре9њих школа, мож9а Jи
Jио DочеLак усDосLављања Lакве равноLеже. ИDак, чини се 9а је
Lо још увек велики зало:ај и 9а се наслућују велике Lешкоће. Ово
се о9носи на Lешкоће ује9начавања криLеријума у различиLим
школама, на DроJлемe Dола:ања исLе :руDе исDиLа на великој
маLури за све врсLе факулLеLа, на Dосле9ице неких ранијих ло-
ших искусLава с малом маLуром10 у СрJији, и сл.
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По9ела међу :руDама факулLеLа је Lакође DрисуLна. УоJича-
јена Dо9ела на 9рушLвено хуманисLичке и Dриро9но маLемаLич-
ке науке је реална али Lакође може 9овесLи 9о нарушавања рав-
ноLеже уколико је нефлексиJилна. Ове 9ве оJласLи нису искљу-
чиве као шLо Lо на Dрви Dо:ле9 из:ле9а. Тако, на Dример, у
Dсихоло:ији DосLоје оJласLи као шLо су: маLемаLичка Dсихоло-
:ија, кванLиLаLивна Dсихоло:ија, Dсихофизика, Dсихоло:ија ма-
LемаLичко: оJразовања и сл. Ов9е је мо:ућ инLер9исциDлинар-
ни DрисLуD који Dовећава мо:ућносL налажења нових креаLив-
них решења у науци. Такође, чесL је сDој науке и умеLносLи.
УмеLници су Dонека9 својим сазнањима Dре9њачили у о9носу
на научнике. ДосLојевски је Dре Фрој9а :оворио о несвесном, им-
DресионисLи су Dрви оLкрили законе мешања Jоја, фи феномен
Jио је DознаL у умеLносLи Dре не:о у науци. С 9ру:е сLране, сама
наука је чесLо Jила DокреLач, инсDирација или DраLилац умеL-
носLи. ПсихоаналиLички Dро9ори у свеL несвесно:, свеL снова и
фанLазија DосLају 9ра:а Lема на9реалисLа. И9еје фуLуризма, 9а-
9аизма и куJизма Dо9сећају на оLкрића и Lеорије савремене Ајн-
шLајнове физике. Пикасо својим сликарсLвом и схваLањима у ку-
Jизму нео9ољиво Dо9сећа на оLкрића Ри:са и сара9ника o сек-
венционалном Dриливу визуелних информација у љу9ски мoзак
(Милићевић, 2011; О:њеновић, 1997). МаLемаLичар Биркоф 9ола-
зи 9о формуле есLеLске мере, Lо јесL формуле леDо:, шLо је кас-
није уLрло DуL чиLавој новој оJласLи (Hoenig, 2005) DознаLој Dо9
називом рачунарскa ес�е�икa (Computational aesthetics) и 9овело 9о
DриJлижавања есLеLике, Dсихоло:ије, информаLике и маLема-
Lике. У Lом DриJлижавању свака о9 наука није нишLа из:уJила,
већ је, наDроLив, 9оJила у новим креаLивним DрисLуDима.

РАВНОТЕЖА ИЗМЕЂУ ПРАВИЛА И СЛОБОДЕ

Курикулуми на свим нивоима оJразовања су у:лавном DреоJим-
ни, Dа као Lакви, Dре9авачима осLављају мало времена и DросLо-
ра за креаLивније DрисLуDе у насLави, за ин9иви9уални ра9 и за
9уJље разумевање, сLицање и Dримену 9ру:их вешLина и оJлика
знања. У исLраживању Дијане МонL:омери (Montgomery, Dрема:
Ferrari, Cachia & Punie, 2009) је DоLврђено 9а Dреко 70% времена у
сLрукLури часа о9лази на Dричање насLавника. Је9ан о9 :лавних
разло:а за Lо је и DриLисак, усле9 не9осLаLка времена, 9а се ис-

10 http://www.autonomija.info/afera-mala-matura.html
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Dре9аје DреоJимно :ра9иво. На факулLеLима је слично. ДванаесL
9о DеLнаесL не9еља у Lоку семесLра је чесLо не9овољно за оJим-
но :ра9иво, Dа је Lешко о9:овориLи Dре9виђеним сLан9ар9има.
Овоме LреJа 9о9аLи и не9осLаLак DросLора, величину :руDа за
вежJе и 9р.

ФронLална насLава и њен најрасDросLрањенији ви9, Dре9авач-
ка насLава, DосеJно се уDорно за9ржала на универзиLеLима, :9е
је DроDисана курикулима (у форми Dре9авања, вежJи и семина-
ра). Према је9ној анкеLи сLу9енLи Dохваљују „Dрофесоре чија је
насLава занимљива и аLракLивна, који акLивирају сLу9енLе и
чија се насLава не сво9и на чиLање са DрезенLације” (Bognar, Kra-
gulj, 2010, сLр. 173).

У исLраживању на узорку сLу9енаLа Dсихоло:ије Филозофско:
факулLеLа у Нишу (Милићевић и Живковић, 2014) нешLо више о9
Dоловине исDиLаника о9:оворио је 9а је „о9сLуDање о9 уоJичаје-
но: оJлика насLаве корисно” а 58% 9а им се 9оDа9а „ка9а Dре9а-
вања или вежJе крену неочекиваним Dравцем”. Чак 75% сLу9ена-
Lа воли 9а „Lок часа о9ређује акLивна 9искусија”. Да „Dрофесори
заисLа и Dо9сLичу Lакву 9искусију” смаLра 42%, али и 9а „DосLоје
Dрофесори који не воле 9а сLу9енLи DосLављају DиLања” о9:ово-
рило је 17% исDиLаника. Такође, сLу9енLи Dсихоло:ије високо
ран:ирају факLоре који DозиLивно 9елују на креаLивну Dро9ук-
цију као шLо су: енLузијам и креаLивносL Dрофесора; оJјекLивно,
квалиLеLно и Dравовремено оцењивање; 9инамика и занимљи-
восL насLаве. Као не:аLивни факLори креаLивно: DосLи:нућа на-
во9е се: инсисLирање на меморисању а не разумевању; не9овољ-
но Dраксе и DракLичних знања; моноLона и 9оса9на Dре9авања;
9о:маLичносL и круLосL Dрофесора; не9осле9носL у оцењивању
и сл. (Милићевић, 2015).

И Dоре9 извесних DозиLивних Dромена, DосLојећи курикулу-
ми, Dре све:а зJо: своје оJимносLи, мало осLављају времена за
акLивносLи које Jи у већем сLеDену Dо9сLакле креаLивне DоLен-
цијале ученика и сLу9енаLа. ЗаLо је неоDхо9но 9ефинисаLи исхо-
9е Dре9меLа који Dо9разумевају више оJлике знања Dрема Блу-
мовој Lаксономији (Bloom, 1956) и DланираLи 9овољно времена
за креаLивније оJлике насLаве и ексDерименLисање. 

Ву9с и Џефри (Woods & Jeffrey, Dрема: Craft, 2005) Dре9лажу
сLраLе:ије за Dревазилажење ово: не9осLаLка као шLо су: акLив-
но учесLвовање и креирање знања, 9искусија о за9аLој Lеми или
и9еји; ослањање на DреLхо9но знање; вре9новање и Dохваљи-
вање ученичко: знања и 9р. 
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БАЛАНС ИЗМЕЂУ УЧЕНИКОВИХ (СТУДЕНТОВИХ) ИНТЕРЕСОВАЊА

Је9ан о9 :лавних DокреLача и основа креаLивносLи лежи у ин-
Lринзичкој моLивацији. ЗаLо је DоLреJно ускла9иLи знање са ин-
Lересовањима оних који уче. ЗаинLересован ученик/сLу9енL је
креаLивнији и укљученији у Dроцес учења. Ранко (Runco, 2003)
Dре9лаже 9а се Lо чини у 9ва корака: Dрви је акLивирање инLрин-
зичких инLересовања; а 9ру:и је уклаDање курикулума и
искусLва са акLуелним ин9иви9уалним нивоом функциониса-
ња. За Dрви корак он смаLра 9а у оквиру :ра9ива LреJа наћи
нешLо инLересанLно шLо ће заокуDиLи сLу9енLову Dажњу. Дру:у
фазу заснива на консLрукLивисLичкој Lеорији. Лаки за9аци као и
они Dревише изазовни мо:у JиLи 9оса9ни или мо:у фрусLри-
раLи оно: ко учи, о:раничавајући ефикасносL и сDуLавајући
креаLивносL. ЗаLо LреJа ићи у Dравцу Dерсонализоване насLаве,
која LреJа 9а уважи DоLреJе свако: Dоје9инца али и DоLреJе чи-
Lаве :руDе. У ин9иви9уaлизoвaнoj нaсLaви учeници сe DoсLeDeнo
и кoнLинуирaнo вo9e и нaвикaвajу 9a извршaвajу свe слoжeниje
зaхLeвe. Она има за циљ 9а: нaучи учeникe учeњу, фoрмирa Doзи-
Lивну мoLивaциjу зa учeњe и oслoJo9и DoLeнциjaлнe сDoсoJ-
нoсLи свaкo: Doje9инo: учeника (Илић, 2010).

Према Lоме, DоLреJно је: а) у Dрављењу курикулума имаLи у
ви9у личне инLересе и сDосоJносLи ученика/сLу9енаLа и J) сLво-
риLи мо:ућносL Dримене и Dрекрајања DосLојеће: курикулума у
скла9у са ин9иви9уалним сDосоJносLима и инLересовањима. 

ЗАКЉУЧАК И Dоре9 различиLих DрисLуDа креаLивносLи мо:уће је консLаLо-
ваLи 9а су креаLивносL и иноваLивносL DоLреJа савремено: оJра-
зовања и 9а је неоDхо9но ра9иLи на 9аљем јачању и развијању
факLора који Jи Dовећали њихову засLуDљеносL. Ови факLори се
:руJо мо:у Dо9елиLи на: а) ин9иви9уалне (ко:ниLивне сDосоJ-
носLи, вешLине мишљења, црLе личносLи, знања и сл.) и J) сре-
9инске (кулLура, окружење, научна /Dре9меLна/ Dоља и оJлас-
Lи). Даље, ка9а је у DиLању оJразовање, LреJа имаLи у ви9у
креаLивносL у смислу: а) креаLивно: учења и J) иноваLивно: оJу-
чавања. Промене Jи морале 9а се 9есе у оJа 9омена. ПоLреJно је
оJезJе9иLи 9емокраLску аLмосферу и окружење које ће охраJри-
ваLи и DрихваLаLи нове и9еје ученика и сLу9енаLа. Такође, Dо-
LреJно је оJучиLи и охраJриваLи насLавнике у Dримени нових
оJлика насLаве који Jи олакшали усвајање знања и исDољавање
креаLивних DоLенцијала. На ово се може уLицаLи развијањем и
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DоJољшавањем DосLојећих курикулума, усDосLављањем Jалан-
са између различиLих оJласLи, Jаланса између DроDисаних Dра-
вила и слоJо9е у њиховој Dримени, као и уочавањем, Dо9сLица-
њем и развијањем сDосоJносLи и инLересовања свако: ученика,
Lј. сLу9енLа, али и ра9ом на јачању :руDне креаLивносLи. Приме-
на нових Lехноло:ија може DосDешиLи унаDређење квалиLеLа
оJразовања у смислу Dовећања иноваLивносLи, осавремењавања
Dроцеса учења и сл. Нове 9и:иLалне Lехноло:ије не Jи LреJало 9а
сDуLавају креаLивносL и иноваLивносL. НаDроLив, оне Dре9сLа-
вљају само нове ме9ије и канале Dреко којих је мо:уће изразиLи
креаLивне DоLенцијале и Dо9елиLи их са најширом јавношћу.

Промене у засLуDљеносLи креаLивносLи и иноваLивносLи у
оJразовању се 9ешавају, шLо је ви9љиво из нових курикулума и
резулLаLа сLу9енLских евалуација, али иDак не9овољно Jрзо и не
у 9овољној мери. Ове Dромене су Dо9ржане о9 сLране 9ржавних
и 9рушLвених инсLиLуција и укључуне су у законске акLе, али се
у Dракси још увек не9овољно и не9осле9но реализују.

КреаLивносL и иноваLивносL све више DосLају :лавни факLори
развоја „9рушLва знања” и зJо: Lо:а је DоLреJно инLензивније их
укључиваLи у сисLем оJразовања, чиме Jи се 9оDринело 9ухов-
ном али и економском DросDериLеLу 9рушLва. 
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SUMMARY THE ROLE OF CREATIVITY AND INNOVATION 
IN CONTEMPORARY EDUCATION

In this paper, there is the review of some of the most important
admissions in the field of creativity and innovation in the context of
development of contemporary education. Although it is very
complex field, there is the tendency to see it as a major driving force
of economic and social progress. The creativity is seen, at the same
time, as the process and the product, and also as individual and
general capability. The different approaches are not exclusive. That
is the reason why the contemporary education can be approached
from different aspects. On the other hand, the legal and other acts
that have planned the development of creativity and innovation in
education and the status in the practice, are analyzed critically.
There is, also, taken in examination, the relationship of educational
plans toward creativity and innovation in the sense of balance
between : a) different fields b) different levels of education c)respect
for the certain rules and free will d)individual interests and poten-
tials of students. All the previous aspects are illustrated by the earlier
research.

Even though, there are positive results, the contemporary curricu-
lum allow little space for the activities that could stimulate creative
potential. It is necessary to plan the more creative forms of teaching
in defining the various forms of education. The education and stimu-
lation of teachers to apply innovative ways of teaching and new
technologies could improve the process of studding and the
advancement of the quality of teaching.
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