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РАЗВИЈАЊЕ КРЕАТИВНИХ СПОСОБНОСТИ ДЕЦЕ  

КРОЗ НАСТАВУ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ ПРИМЕНОМ  

ТАКТИЛНИХ, ВИЗУЕЛНИХ И АУДИТИВНИХ ПОДСТИЦАЈА 
 
Сажетак: У раду се разматра могућност развијања креативности 

кроз наставу ликовне културе у млађим разредима основне школе. Како се 

циљем васпитнообразовног рада у настави ликовне културе сматра управо 
подстицање и развијање стваралачког мишљења ученика, у том контексту, 

основни циљ истраживања односио се управо на испитивање како визуелни, 
аудитивни и тактилни подстицаји, названи ВАТ подстицаји, могу утицати 

на развој креативних способности деце када су пажљиво одабрани у односу 

на наставну тему и компатибилни са наставном јединицом у оквиру теме. 
У истраживању је примењен експеримент са паралелним групама на 

узорку од 270 испитаника, ученика 1. и 2. разреда основне школе (119 ученика 

првог и 151 ученика другог разреда). Експерименталну групу чинила су 134 
ученика, док је у контролној било 136 ученика. Истраживање је спроведено у 

три градске школе у Врању, а експериментални програм назван Развијање 
креативности деловањем ВАТ подстицаја трајао је два полугодишта. 

За потребе истраживања коришћен је Торансов тест креативног 

мишљења, фигурална форма А, који обухвата три задатка: Конструкција 
слике, Довршавање слике и Линије. Тест мери: оригиналност, флуентност, 

елаборативност, апстрактност наслова, отпор превременом закључивању, 
затим групу креативних способности (или снага), која укључује: емоционалну 

експресивност, јасноћу изражавања (контекст), акцију или покрет, експре-

сивност наслова, синтезу непотпуних фигура, синтезу линија, необичну визуа-

лизацију, унутрашњу визуализацију, проширивање или укидање граница, 

хумор, живописност ликова, богатство приказа и фантазију и, на крају, 

индекс креативности сваког испитаника. 
Резултати до којих се дошло истраживањем показали су да се дело-

вањем ВАТ подстицаја у настави ликовне културе може утицати на развија-
ње креативног мишљења. Ученици експерименталне групе показали су ста-

тистички значајну разлику у висини свих мерених показатеља креативности 

након завршеног експерименталног програма. 
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Истраживање је у први план ставило важност посматрања уметнич-
ких дела, слушања музике и тактилних подстицаја, као могућих начина за разви-

јање и неговање креативних способности ученика кроз наставу ликовне културе. 

 
Кључне речи: креативност, креативне способности, тактилни, 

визуелни и аудитивни подстицаји, настава ликовне културе. 

 
 

1. Теоријски приступ проблему истраживања 

Научна истраживања Гилфорда, америчког психолога (1897-1987) 
који је међу првима истакао значај проучавања феномена креативности, 
почетна су тачка у истраживању креативних способности 50их година 20. 
века. Помоћу методе факторске анализе Гилфорд (Guilford, 1967) је напра-
вио исцрпну анализу интелектуалних способности човека, где се срећемо 
и са анализом способности продукције нових идеја. Гилфордов модел 
структуре интелекта садржи различите способности организоване у три 
целине: садржаји, производи, процеси или операције. 

 
Слика 1: Гилфордов модел структуре интелекта (Guilford, 1967) 

 
Гилфорд је указао на разлику између конвергентног и дивергент-

ног мишљења. Четири фактора који се односе на дивергентно мишљење 
важни су за креативност: флексибилност (спонтана и адаптивна), флуент-
ност (асоцијативна, експресивна, флуентност речи и идеја), оригиналност 
и елаборативност. Осим побројана четири, за креативност су, по Гилфор-
ду, важна и следећа два, која не припадају дивергентним факторима: осе-
тљивост за проблем и редефиниција (Guilford, 1967). 

Како истиче Торанс, дефиниције креативности крећу се у распону 
од оних које се тичу резултата производа (изум или откриће), до других, 
које се односе на процес, личност особе, или сплет околности (Torrance, 
1965). Својом најсажетијом и најтачнијом дефиницијом креативности 
Торанс сматра ону коју назива дефиницијом преживљавања: када особа 
нема унапред научено или извежбано решење за неки проблем, неопходна 
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јој је извесна доза креативности; реалне опасности или екстремни услови 
суочавају особу са новом ситуацијом за коју она нема унапред научено 
или извежбано решење (према: Shaughnessy, 1998). 

Бароново виђење креативности односи се управо на оно што се 
подразумева под генијалношћу, а то су потврђени уметници и научници у 
својим областима (према: Montuori, 2003). Лукас нуди нешто слободнији 
покушај дефинисања креативности. Oн говори о креативности као стању 
ума у којем све наше интелигенције раде истовремено; креативност укљу-
чује виђење, мишљење и иновативност. „Креaтивни појединци виде свет 
другачије, срећни су да експериментишу, ризикују и греше. Они стварају 
јединствене везе које другима често нису видљиве” (Lucas, 2001: 38). 

Tеоријом о вишеструким интелигенцијама, харвардски професор 
Хауард Гарднер, понудио је другачији поглед на људски ум и његове 
потенцијале (Gardner,1983). Гарднер је првобитно формулисао и дефини-
сао седам интелигенција, где се прве две интелигенције обично процењују 
у школи (лингвистичка и логичко-математичка), наредне три се углавном 
повезују са уметношћу (музичка, телесно-кинестетичка и визуелно-про-
сторна интелигенција) и последње две су оно што Гарднер назива ''личним 
интелигенцијама'' (интерперсонална и интраперсонална). Сваки појединац 
може неограничено да развија своје потенцијале; различите интелигенције 
показатељи су потенцијала у сваком појединцу (према: Scherer, 1999). 
Натуралистичка интелигенција, која је уврштена међу седам изворних 
(1995), омогућава људским бићима да препознају, категоришу и извлаче 
закључке о одређеним особинама животне средине. Теорија о вишестру-
ким интелигенцијама покренула је важна питања која се тичу образовања 
и развијања креативних способности. 

За Стернберга, креативност је навика, начин живота који индиви-
дуа спонтано покреће и нема потешкоћа у покретању истог (Sternberg, 
2006). Према Стернбергу, ако људи желе да охрабре креативност онда тре-
ба да промовишу креативност као навику. Сама срж Инвестиционе теори-
је креативности (Sternberg, 2006; Sternberg&Lubart, 1995) огледа се у иде-
ји да је креативан појединац онај који, метафорички речено, купи јефтино, 
а прода скупо. Како даље објашњавају аутори, куповати јефтино означава 
потрагу за непознатим идејама или идејама које немају наклоњеност масе, 
али имају велики потенцијал. Када се овакве идеје први пут представљају, 
наилазе на отпор. Креативни појединци суочавају се са овим отпором и уз 
потенцијалну високу продају настављају ка следећој новој или непопулар-
ној идеји. За Стернберга креативност јесте димензија интелигенције, као и 
врста даровитости. Оне се међусобно не негирају, али постоји разлика 
између академске и креативне даровитости. Стернберг даје предност креа-
тивној даровитисти (према: Максић, 2007). Према Инвестиционој теорији, 
креативност захтева спајање шест дистинктивних, али међузависних изво-
ра: интелектуалних способности, знања, стилова мишљења, личности поје-
динца, мотивације и окружења. „Људи обично желе да други воле њихове 
идеје али моментални заједнички аплауз идеји углавном показује да то 
није посебно креативно” (Sternberg, 2012: 6). 
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2. Методолошки оквир истраживања 

Циљ истраживања био је: утврдити да ли се применом одговарају-

ћих подстицаја (визуелних, аудитивних и тактилних, у даљем тексту озна-

чених као ВАТ подстицаји) у настави ликовне културе у I и II разреду 

основне школе може утицати на развој креативних способности деце. 

У оквиру постављеног циља истраживања дефинисани су следећи 

специфични задаци: (1) Испитати да ли ВАТ подстицаји у настави ликовне 

културе утичу на раст свих мерених параметара креативности; (2) Испита-

ти да ли при уобичајеном (традиционалном) начину рада у настави ликов-

не културе долази до опадања индекса креативности; (3) Испитати да ли 

ВАТ подстицаји једнако развијају креативне способности у односу на пол; 

(4) Испитати да ли ће учинак ВАТ подстицаја зависити од узраста учени-

ка; (5) Утврдити да ли постоји веза између степена стручне спреме родите-

ља и деловања ВАТ подстицаја; (6) Утврдити да ли постоји веза између 

редоследа рођења деце у породици и деловања ВАТ подстицаја; (7) Утвр-

дити да ли постоји веза између броја деце у породици и деловања ВАТ 

подстицаја.  

У истраживању је примењена дескриптивна метода и метода тео-

ријске анализе као увод у истраживање. При реализацији истраживања 

примењена је експериментална метода (експеримент са паралелним ујед-

наченим групама) која је у складу са природом проблема, предметом, 

циљем и задацима истраживања, као и са постављеном хипотезом. За 

мерење креативних потенцијала ученика користили смо Торансов тест 

креативног мишљења, фигуралну форму А. У одабиру овог инструмента 

помогла су истраживања Кроплија (Cropley, 2001). Торансов тест креатив-

ног мишљења састоји се од три задатка, од којих је сваки дизајниран тако 

да искористи донекле различите аспекте креативног функционисања (тест 

се може спровести на свим нивоима образовања од предшколског узраста 

до одраслих). 

У нормативне мере, (које тест мери) спадају: флуентност – број 

идеја које испитаник изрази кроз одговоре; оригиналност – статистички 

ретки одговори; елаборативност – сваки детаљ који се дода изворном сти-

мулусу; отпор превременом закључивању – ментални скок; апстрактност 

наслова – наслови који превазилазе физички опис. 

Критеријуми – мере (група креативних снага или способности) су: 

емоционална експресивност – осећања, емоције; јасноћа израза (контекст) 

– јасна представа идеје; акција или покрет – перцепција покрета; експре-

сивност наслова – наслови који превазилазе једноставан опис; синтеза 

непотпуних фигура – моћна врста размишљања; синтеза линија – индика-

тор су креативне склоности; необична визуализација – види ствари на нов 

и другачији начин; унутрашња визуализација – унутрашња динамика ства-

ри; проширивање или укидање граница – удаљавање од уобичајеног и очи-

гледног; хумор – концептуални несклад и необичне комбинације; живопи-
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сност ликова (приказа) – узбудљивo за чуло укуса, додира, мириса, вида; 

богатство приказа – одговори који одишу свежином, живахношћу; фантази-

ја – цртежи ликова из бајки, басни, научне фантастике и лична фантазија. 

Узорак је чинило 270 испитаника ученика I и II разреда основних 
школа (134 у експерименталној и 136 у контролној групи). Испитаници су 
били уједначени према разреду, полу, образовању мајке, образовању оца и 
према постигнућу на иницијалном тестирању (подједнак број креативних 
и некреативних у обе групе). 

Експеримент је реализован у основним школама у Врању: Доситеј 
Обрадовић, Вук Караџић и Радоје Домановић, а истраживање је трајало 
једну школску годину, од септембра 2014. до јуна 2015. године. 

 

Експериментални програм „Развијање креативности деловањем  
ВАТ подстицаја“ 
Тактилни подстицај односио се на стимулисање на ликовни израз 

неуметничким материјалима, попут: гужвица од папира, теста, плодова 
природе, фолија, отпадних материјала и њиховим комбиновањем, али пре 
свега на сликање прстима, уместо коришћења стандардних сликарских 
инструмената. Руковањем, употребом наведених материјала у настави 
ликовне културе, дете учествује у низу сложених радњи, почевши од сти-
цања чулног и тактилног искуства, преко визуелног памћења, до прерађи-
вања чулних утисака и комбиновања у нове целине, што претпоставља 
развој дивергентног мишљења. Потребно је да деца осете слободу за 
откривање новог и изражавање експресије. Лавенфелд сматра да уметност 
почиње, увек и свуда, као одраз хаптичког доживљаја (чуло додира) (пре-
ма: Арнхајм, 2003). 

Визуелни подстицај односио се на могућност посматрања уметнич-
ких дела као увод у наставну јединицу која ће се обрађивати на часу, а која 
мора бити компатибилна са посматраним делом. Постоје, по Карлаварису, 
прилично тачне одреднице која уметничка дела и у ком узрасту треба 
посматрати на часовима ликовне културе (Карлаварис, 1987). Сматра се да 
се посматрањем, разговором, анализом (прилагођеном узрасту и могућно-
стима детета) једног уметничког дела, може утицати на развој дивергент-
ног мишљења. Након посматрања, приликом практичног рада, кроз асоци-
јативност, бављењем детаљима, а не само формом, дете долази до креатив-
них решења ликовног проблема. 

„Добро употребљена репродукција не служи само информисању и 
естетском доживљају, већ помаже стварању расположења за рад и делује сти-
мулативно на ученике“ (Babić, 1978: 4). Према Шкорц, активно доживети 
уметничко дело значи добити дозволу за истраживање доживљаја, успоста-
вљање дијалога, грађење сопственог значења (Шкорц, 2012). Уметничко дело 
је увек један вид комуникације између уметника и прималаца (посматрача). 

Аудитивни подстицај на ликовни израз подразумевао је стимули-

сање музиком на креативна ликовна решења (корелација ликовне и музич-

ке културе). Сматра се да звуци музике могу дати снажне импулсе за 
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ликовно обликовање уколико је музика пажљиво одабрана и у складу са 

наставном целином која се обрађује на часу ликовне културе. Изабрана 

музика обухватала је класичну музику, џез, инструменте за ритам (тамбуре 

и бубњеви), афричку изворну музику. Ликовном интерпретацијом инстру-

менталне композиције развијају се ликовне способности ученика, ствара-

лачка фантазија, дивергентно мишљење и изражава се емоционално-естет-

ски доживљај (Стојановић Стошић, Стојадиновић, 2016). Из једне опсежне 

опсервације и разматрања утицаја музике на дечји цртеж, Супек долази до 

закључка да постоје начини активирања дечјег ликовног изражавања 

помоћу музике који повећавају квалитет израза у уметничком смислу, у 

смислу ослобађања спонтаности стваралачког изражавања (Supek, 1958).  

 

3. Анализа и интерпретација резултата 

3.1. Утицај ВАТ подстицаја на мерене параметре креативности 

 
Табела 1: Упоредни приказ финалног мерења  

у експерименталној и контролној групи 

 Група n M SD T p 

Флуентност, финално 
Експериментална 134 22,9776 5,29926 

6,554 ,000 
Контролна 136 18,7059 5,40934 

Оригиналност, финал-

но 

Експериментална 134 11,9925 4,41204 
15,237 ,000 

Контролна 136 5,2426 2,66804 

Елаборативност, 

финално 

Експериментална 134 5,3134 2,16749 
8,639 ,000 

Контролна 136 3,5515 ,97236 

Апстрактност наслова, 

финално 

Експериментална 134 5,5224 3,38443 
9,306 ,000 

Контролна 136 2,2794 2,23339 

Отпор превременом 

закључивању, финално 

Експериментална 134 3,7985 2,29344 
13,556 ,000 

Контролна 136 ,8897 ,99385 

Група креативних спо-

собности, финално 

Експериментална 134 19,0746 7,50301 
15,221 ,000 

Контролна 136 7,9485 4,01722 

Индекс креативности, 

финално 

Експериментална 134 105,8075 17,62379 
17,312 ,000 

Контролна 136 71,7647 14,56475 

n–број испитаника; М–Аритметичка средина (просечна вредност варијабле у узор-

ку); SD–Стандардна девијација (просечно одступање појединачних вредности 

варијабле од просека у узорку); t –тест; p–статистичка значајност 

 

На основу приказаних резултата (табела 1), можемо закључити да 

постоје статистички значајне разлике у висини свих мерених параметара 

креативности код ученика експерименталне и контролне групе након уво-

ђења ВАТ подстицаја, у корист експерименталне групе, чиме су потврђе-

не претпоставке од којих смо кренули. 

Такође, треба поменути да постоји статистички значајан раст свих 

мерених параметара креативности у експерименталној групи, након увође-

ња експерименталног програма. Експериментална група статистички је 
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значајно напредовала од иницијалног до финалног мерења на свим мере-

ним параметрима. Т – тестом за зависне узорке утврђена је статистичка 

значајност на свим мереним варијаблама и она је нижа од 0,01. 

Пораст оригиналности на дечјим ликовним радовима могао се кон-

статовати како се програм развијао од првих месеци ка крају школске 

године. Дечји радови бивали су, уз наглашену оригиналност, и маштови-

тији, непредвидиви, често духовити. Све ређе су се јављала стереотипна и 

шаблонска ликовна решења. Сматрамо да је веома богат визуелно-ауди-

тивни садржај у експерименталној групи допринео да ученици ове групе 

током трајања експерименталног програма развију и способност ликовног 

обликовања кроз бављење што већим бројем детаља, што је и условило 

раст мереног фактора креативности – елаборативности, у финалном мере-

њу, у експерименталној групи. Такође, сматрамо да је разлика у категорији 

отпор превременом закључивању најуочљивија на дечјим радовима између 

ученика контролне и експерименталне групе. Наиме, ученици контролне 

групе су веома ретко на ликовним радовима имали приметан тај „ментал-

ни скок“ да се одложи очекиван завршетак. Углавном су радови нудили 

очекивана ликовна решења у односу на тему, без разматрања доступних 

информација, алтернативних могућности, како би се дошло до оригинал-

них идеја. Радови ученика контролне групе били су предвидиви и очекива-

ни, са ретким изузецима. 

Како наводи Шкорц, закључци до којих је дошао Чиксентмихаљи 

(1997) указују на то да и мале физичке промене у просторијама у којима се 

људи налазе могу да доведу до реорганизације перцепта и повећане креа-

тивности (према: Шкорц, 2012). Ако имамо у виду да су ученици експери-

менталне групе током целе школске године били суочени са другачијим 

приступом часовима ликовне културе, чак и амбијентом (слушање музике, 

посматрање уметничких дела, тактилне активности), овакав резултат је оче-

киван. Сваки од ових подстицаја је, заправо, изазов на креативан чин. 

Експериментална група је статистички значајно напредовала и од 

иницијалног до финалног мерења индекса креативности (М i=67,78 према 

М f=105,80), док је код контролне групе забележен статистички значајан 

пад индекса креативности у финалном у односу на иницијално мерење (М 

i=75,57 према М f=71,76). 
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3.2. Напредовање контролне групе од иницијалног 
до финалног мерења 

 
Табела 2: Упоредни приказ иницијалног и финалног мерења у контролној групи 

 M n SD t p 

Флуентност, иницијално 16,5074 136 5,06842 
-4,241 ,000 

Флуентност, финално 18,7059 136 5,40934 

Оригиналност, иницијално 6,5074 136 3,05747 
4,831 ,000 

Оригиналност, финално 5,2426 136 2,66804 

Елаборативност, иницијално 3,6397 136 ,85784 
1,115 ,267 

Елаборативност, финално 3,5515 136 ,97236 

Апстрактност наслова, иницијално 2,2353 136 2,23519 
-,204 ,838 

Апстрактност наслова, финално 2,2794 136 2,23339 

Отпор превременом закључивању, 
иницијално 

1,4853 136 1,51039 

4,578 ,000 
Отпор превременом закључивању, 
финално 

,8897 136 ,99385 

Група креативних способности, 
иницијално 

10,3456 136 4,80799 

6,252 ,000 
Група креативних способности, 
финално 

7,9485 136 4,01722 

Индекс креативности, иницијално 75,5765 136 15,96261 
3,357 ,001 

Индекс креативности, финално 71,7647 136 14,56475 

n–број испитаника; М–Аритметичка средина (просечна вредност варијабле  
у узорку); SD–Стандардна девијација (просечно одступање појединачних  

вредности варијабле од просека у узорку); t –тест; p–статистичка значајност 

 
Контролна група има статистички значајно другачије резултате на 

неким мереним параметрима теста креативности. То не значи да је ова гру-
па напредовала (као што је случај са експерименталном), већ да су њени 
резултати статистички значајно различити на иницијалном и финалном 
тесту. Параметри креативности где постоји статистички значајна разлика 
јесу: флуентност, оригиналност, отпор превременом закључивању, група 
креативних способности и индекс креативности. 

Само код мереног параметра флуентности дошло је до побољшања 
резултата између иницијалног и финалног теста у контролној групи (М 
i=16,50; М f=18,70), у корист финалног. При мерењу оригиналности, отпо-
ра превременом закључивању, групе креативних способности и индекса кре-
ативности у контролној групи, постигнуће је лошије на финалном него на 
иницијалном тесту.  
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Међутим, ми смо кренули од претпоставке да ће при финалном 

мерењу у контролној групи доћи до опадања мереног параметра индекса 

креативности у односу на иницијално мерење и да ће та разлика бити 

статистички значајна (М i=75,57; М f=71,76), чиме је претпоставка 

потврђена (табела 2). 

 

3.3. Утицај експерименталног програма у односу на пол 

Једно спроведено истраживање (Максић, Тењовић, 2008) доноси 

следеће резултате о односу пола и креативности: већу креативност показу-

ју девојчице чија је преференција ликовна култура и дечаци који префери-

рају српски језик, а мање су креативни и дечаци и девојчице који дају 

предност физичком васпитању. 

T-тестом за велике независне узорке испитали смо да ли постоји 

статистички значајна разлика између дечака и девојчица у оквиру експери-

менталне групе, а на мереним параметрима креативности. Иако смо прет-

поставили да статистички значајне разлике по мереном параметру 

индекса креативности у експерименталној групи неће бити у односу на 

пол испитаника (t= -0, 189 према t= -0,206), статистички значајна разлика 

не постоји нити на осталим мереним параметрима креативности, те је 

хипотеза потврђена (табела 3). 

 
Табела 3: Пол и мерени параметар индекс креативности у експерименталној групи 

  Пол n M SD t p 

Индекс креативности, 

иницијално 

Мушки 63 67,5016 17,21244 -,189 ,851 

Женски 71 68,0310 15,26107 
  

Индекс креативности, 

финално 

Мушки 63 105,4730 16,81713 -,206 ,837 

Женски 71 106,1042 18,42423 
  

n – број испитаника; М – Аритметичка средина (просечна вредност варијабле у 

узорку); SD – Стандардна девијација (просечно одступање појединачних вредно-

сти варијабле од просека у узорку); t – тест; p – статистичка значајност 

 

Ми смо желели да испитамо да ли је експериментални програм 

имао бољи учинак код ученика 2. разреда. 

 
Табела 4: Утицај незавсиних варијабли на промену резултата на тесту  

мерених пре и после експерименталног програма, експериметална група 

Effect F p 

експериметални програм* 

Разред 

Pillai's Trace 3,167 ,001 

Wilks' Lambda 3,167 ,001 

Hotelling's Trace 3,167 ,001 

Roy's Largest Root 3,167 ,001 
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експериметални програм* 

Пол 

Pillai's Trace ,810 ,648 

Wilks' Lambda ,810 ,648 

Hotelling's Trace ,810 ,648 

Roy's Largest Root ,810 ,648 

експериметални програм* 

Образовање_мајке 

Pillai's Trace ,57 ,993 

Wilks' Lambda ,566 ,993 

Hotelling's Trace ,562 ,994 

Roy's Largest Root 1,221 ,277 

експериметални програм* 

Образовање_оца 

Pillai's Trace ,429 ,999 

Wilks' Lambda ,422 ,999 

Hotelling's Trace ,416 ,999 

Roy's Largest Root ,611 ,840 

експериметални програм * 

Број_деце_у_породици 

Pillai's Trace 1,124 ,289 

Wilks' Lambda 1,114 ,301 

Hotelling's Trace 1,104 ,315 

Roy's Largest Root 1,581 ,101 

експериметални програм * 

Дете_по_реду 

Pillai's Trace ,846 ,731 

Wilks' Lambda ,851 ,724 

Hotelling's Trace ,856 ,716 

Roy's Largest Root 1,728 ,064 

 

Комбинованом анализом варијансе (СПАНОВА) испитивали смо 

утицај независних варијабли на промену резултата на тесту мерених пре и 

после експерименталног програма у експерименталној групи. Утврђено је 

да у оквиру експерименталне групе само разред има утицаја. Ефекат екс-

перименталног програма бољи је одјек имао код ученика другог разреда. 

На основу тога можемо закључити да је потврђена полазна претпоставка 

да је експериментални програм имао више успеха код ученика 2. разреда.  

Сматрамо да се бољи учинак експерименталног програма код уче-

ника 2. разреда у односу на ученике 1. разреда, може објаснити тиме што 

се ученици првог разреда тек навикавају на нову средину (полазак у шко-

лу), те су се теже упуштали у истраживање проблема, стидљивије се слу-

жили ликовним техникама и не ретко имали страх од непознатог.  

 

3.4. Деловање експерименталног програма у односу 

на степен стручне спреме родитеља 

Једнофакторском анализом варијансе (АНОВА) испитали смо да ли 

постоји статистички значајна разлика између испитаника чије мајке и очеви 

имају различит ниво формалног образовања на свим мереним параметрима 

креативности у контролној и експерименталној групи. У експерименталној 
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групи, статистички значајне разлике у финалном мерењу постоје само код 

параметра група креативних способности. Овај параметар креативности 

највиши је код оних ученика чије мајке имају високо образовање. На основу 

само овог параметра не можемо извести закључак да високо образовање 

мајке утиче на креативност испитаника у експерименталној групи.  

Статистички значајне разлике када је образовање оца у питању не 

постоје ни на једном мереном параметру креативности у експериментал-

ној групи. 

Како смо кренули од претпоставке да експериментални програм 

неће имати бољи учинак код деце чији родитељи имају високо образова-

ње, можемо рећи да је хипотеза потврђена. 

 

3.5 Утицај експерименталног програма у односу на редослед рође-

ња детета и броја деце у породици 

Истраживања Рунка и Баледе открила су да прворођена деца 

постижу боље резултате на тестовима дивергентног мишљења. Најбоље 

резултате, међутим, постигла су деца која су јединци – а опет, деца која 

имају пуно браће и сестара имају бољи учинак од оних који су рођени у 

малобројнијим породицама (RuncoandBahleda, 1986). 

 
Табела 5: Број деце у породици/ Дете по реду и мерена постигнућа  

на тесту креативности у експерименталној групи 

Е 
Број деце у 

породици 

Дете по 

реду 
К 

Број деце у 

породици 

Дете по 

реду 

Флуентност, 

иницијално 
-,080 ,003 

Флуентност, 

иницијално 
-,045 ,056 

Флуентност, 

финално -,004 ,043 
Флуентност, 

финално 
-,128 -,138 

Оригиналност, 

иницијално 
-,185* -,125 

Оригиналност, 

иницијално 
,021 -,084 

Оригиналност, 

финално 
-,033 -,075 

Оригиналност, 

финално 
,003 -,072 

Елаборативност, 

иницијално -,145 -,175* 
Елаборативност, 

иницијално 
-,012 -,196* 

Елаборатив-

ност, финално 
-,016 -,143 

Елаборативност, 

финално 
-,030 -,142 

Апстрактност 

наслова, ини-

цијално 

-,164 -,083 

Апстрактност 

наслова, иници-

јално 

-,019 -,088 

Апстрактност 

наслова, 

финално 

-,048 -,147 
Апстрактност 

наслова, финално 
,042 -,129 
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Отпор превреме-

ном закључива-

њу, иницијално 

-,018 ,006 

Отпор превреме-

ном закљуцива-

њу, иницијално 

-,075 -,168 

Отпор превре-

меном закљу-

чивању, 

финално 

,007 -,046 

Отпор превре-

меном закључи-

вању, финално 

-,107 -,036 

Група креатив-

них способно-

сти, иницијал-

но 

-,249* -,092 

Група креатив-

них способно-

сти, иницијално 

-,050 -,104 

Група креатив-

них способно-

сти, финално 

-,105 -,144 

Група креатив-

них способно-

сти, финално 

-,024 -,046 

Индекс креа-

тивности, ини-

цијално 

-,153 -,095 

Индекс креатив-

ности, иници-

јално 

-,066 -,108 

Индекс креа-

тивности, 

финално 

-,071 -,126 
Индекс креатив-

ности, финално 
-,053 -,141 

 

Резултати до којих смо дошли упућују на то да мерени параметри 

креативности ни у иницијалном ни при финалном мерењу у експеримен-

талној групи нису у статистички значајној корелацији са редоследом 

рођења деце (табела 5). 

Број деце у породици јесте у статистички значајној негативној 

корелацији само са два параметра, и то у иницијалном мерењу: оригинал-

ност иницијално и група креативних способности иницијално. Негативан 

предзнак корелације указује на то, да што је мањи број деце у породици, 

постигнуће на ова два теста је више. Обе корелације су ниске и ова веза 

није тако чврста. 

Може се закључити да експериментални програм једнако развија 

креативне способности деце без обзира на број деце у породици (табела 5). 

 

4. Закључна разматрања 

Креативност је комплексан феномен и развијање креативности 

кроз наставу, не само ликовне културе, јесте кључни моменат сваког дру-

штва и основна потреба појединца. 

Експериментални програм Развијања креативности деловањем 

ВАТ подстицаја понудио је један другачији, релаксиранији и слободнији 

приступ настави ликовне културе, насупрот, условно речено, бирократ-

ском програму образовања. 

Стога сматрамо да je потребно да деца од најранијег узраста оства-

рују непосредно искуство и долазе у комуникацију са врхунским делима 

ликовне уметности, слушају класичну, инструменталну, изворну или џез 
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музику и ликовно се изражавају сликањем прстима и шакама. Часови 

ликовне културе организовани на овај начин јесу један вид истраживања 

ученика кроз креативну игру, те имају и образовни карактер, јер ученици-

ма омогућавају да уче о уметницима и правцу у музици или ликовној 

уметности. Ученици кроз овако осмишљене часове уче да мисле критички 

и уче кроз искуство. 

Можемо закључити да резултати истраживања упућују на важност 

осавремењивања ликовног образовања кроз овако конципирану наставу 

која развија креативне потенцијале ученика, уз неопходно континуирано 

учење наставника који подстиче креативну климу. Такође, резултати до 

којих смо дошли могу покренути важна питања која се тичу усавршавања 

учитеља (појединаца или група) који осмишљава, води и доприноси креа-

тивној настави.  
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Milena Stojanović Stošić 

 

DEVELOPMENT OF CHILDREN’S CREATIVE ABILITIES  

IN ARTS EDUCATION BY APPLYING TACTILE,  

VISUAL AND AUDITORY STIMULI 

 
Summary: The paper examines the possibilities for enhancing creativity 

in1st and 2nd grade elementary school children. The aim of this research is to 

investgate the influence of visual, auditory, and tactile stimuli/aids (VAT stimu-
li/aids) on the development of creative abilities in children. 

The experiment with parallel groups is applied for the purpose of this rese-
arch and it involved the sample group of 270 subjects, comprised of 1st and 2nd 

grade elementary school children. The research was conducted in three schools in 

the city of Vranje, and the experimental program was carried out over the course of 

two semesters. 

Torrance Test of Creative Thinking (TTCT) – figural form A, was used for 

the purpose of this research. It was used for measuring originality, fluency, elabo-
ration, abstractness of titles, and resistance to premature closure. It also measured 

a group of creative strengths, composed of 13 indicators of creative behaviour. 
Finally, it measured creativity index in every child. 

The results obtained from this research indicated that using the VAT stimuli 

in Arts education influenced the creativity development. After completing the experi-
mental program, the students in the test/experimental group, statistically, had a signi-

ficantly higher results in all measured categories. The research placed emphasis on 

observation of artwork, listening to music, and the use of tactile stimuli, as a means of 

developing and cultivating students’ creative abilities through Arts education. 

 

Key words: creativity, creative abilities, tactile, visual, and auditory sti-

muli, Arts education.1 
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