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Сажетак: По ла зе ћи од раз ли чи тих про грам ских са др жа ја ма
тич них фа кул те та за област умет но сти и про гра ма учи тељ ских 
фа кул те та, као и ком пе тен ци ја ко је бу ду ћи на став ни ци сти чу на 
овим сту диј ским про гра ми ма, са гле да ван је ути цај фак то ра као 
што је ини ци јал но обра зо ва ње на став ни ка на сте пен кре а тив но
сти, од но сно ди вер гент ног, кре а тив ног ми шље ња, као и ли ков
нооб ли ков ни аспек ти ко ји се са гле да ва ју кроз цр теж, до во де ћи 
чи ње ни це ко је су утвр ђе не у од нос са ком пе тен ци ја ма на став ни
ка – умет ни ка (на став ни ка ли ков не кул ту ре) и на став ни ка – не у
мет ни ка (на став ни ка раз ред не на ста ве) за ре а ли за цију васпитно
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обра зов них ци ље ва, за да та ка, са др жа ја на став ног пред ме та ли
ков на кул ту ра у основ ној шко ли и мо гу ћих ре пер ку си ја на креатив
ни раз вој уче ни ка. Ис тра жи ва ње је спро ве де но на узор ку од три 
 сто ти не  три де сет  два (332) на став ни ка из три на ест (13) гра до
ва Ср би је. Ка рак те ри сти ке кре а тив ног, ди вер гент ног ми шље ња 
пра ће не су на осно ву по ка за те ља пре у зе тих из стан дар ди зо ва ног 
ис тра жи вач ког ин стру мен та под на зи вом: Мо ди фи ко ва ни кре а
тив ни тест Ви ли јам са, а за пра ће ње ли ков нооб ли ков них аспе ка
та цр те жа кре и ран је по се бан ин стру мент. На осно ву раз ли ка 
ко је се ја вља ју у по гле ду ка рак те ри сти ка ли ков ног из ра за и у за ви
сно сти од ини ци јал ног обра зо ва ња у обла сти ли ков не умет но сти, 
од но сно ли ков не пе да го ги је, иден ти фи ко ва не су ста ти стич ки 
зна чај не раз ли ке из ме ђу ове две по пу ла ци је ука зу ју ћи на по тре бу 
по ста вља ња но вих хи по те за, по себ но у да љим ис тра жи ва њи ма 
ком пе тен ци ја за по сле них у обра зо ва њу за оства ри ва ње при мар них 
ци ље ва на став ног пред ме та ли ков на кул ту ра, а по себ но ути ца ја 
на кре а тив ни раз вој уче ни ка у основ ној шко ли, као и ини ци јал ног 
обра зо ва ња и сти ца ња ком пе тен ци ја за про фе си ју на став ни ка у 
спе ци фич ним обла сти ма, као што је ли ков на умет ност.

Кључне речи: на став ник, учи тељ, ини ци јал но обра зо ва ње, 
наста ва ли ков не кул ту ре, ли ков на пе да го ги ја, кре а тив ност

Увод

По след њих де це ни ја се по све ћу је по себ на па жња кре а тив
но сти у обра зо ва њу, по себ но ка да го во ри мо о нај мла ђи ма, 
те се ис тра жу ју раз ли чи ти ме то дич ки мо де ли и при сту пи 
у не го ва њу и раз ви ја њу кре а тив них спо соб но сти де це и 
мла дих то ком фо р мал ног обра зо ва ња. Ипак, ре зул та ти ис
тра жи ва ња у овом до ме ну по ка зу ју опа да ње кре а тив но сти 
по раз ли чи тим ком по нен та ма, ба рем ка да се го во ри о деч
јем ли ков ном ства ра ла штву, упр кос на по ри ма струч ња ка да 
уна пре де овај сег мент вас пит нообра зов ног ра да. По ле ми ке 
у струч ној јав но сти о по год ним при сту пи ма не го ва њу кре
а тив но сти де це кр оз школ ско обра зо ва ње не не до ста ју, али 
нам ак ту ел на вас пит нообра зов на прак са го во ри не што са
свим дру го. На при мер, у ис тра жи ва њи ма кре а тив но сти и 
ли ков ног је зи ка код пред шко ла ца, по ка за ло се да раз ли чи
ти мо де ли и при сту пи има ју из ве сних ре пер ку си ја на деч ји 
кре а тив ни раз вој, од но сно да су упра во ме то дич ки мо де ли и 
рад на став ни ка, фак тор ко ји ути че на те раз ли ке.1 

У дру гом ис тра жи ва њу, ре зул та ти пред шко ла ца из Бе о гра да 
на те сту кре а тив ног, ди вер гент ног ми шље ња ко је се са гле
да ва кроз цр теж, по ре ђе ни су са ре зул та ти ма пред шко ла ца 

1 Фи ли по вић, С. (2009) Раз вој схва та ња о деч јем ли ков ном ства ра ла
штву и мо гућ но сти ма вас пит нообра зов ног де ло ва ња на ње га, док тор
ска ди сер та ци ја: Ака де ми ја умјет но сти, Уни вер зи тет у Ба њој Лу ци.
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у ре ги о ну Санкт Пе тер бур га (ис тра жи ва ње је об у хва ти ло 
укуп но 1300 де це пред школ ског уз ра ста 5–7 го ди на), где 
су до би је не ста ти стич ки зна чај не раз ли ке у ко рист де це из 
Срби је. Као основ ни фак тор ко ји ути че на те раз ли ке, по ка
за ли су се про гра ми, од но сно ме то ди ка ра да, од но сно при
ступ вас пи та ча у не го ва њу кре а тив но сти, при че му су ру
ски про гра ми ви ше окре ну ти ка ака дем ским, ви со ко струк
ту ри ра ним мо де ли ма, за раз ли ку од на ших, пре вас ход но 
когнитив но раз вој них про гра ма.2 

По сто је мно ги по ка за те љи ко ји иду у при лог опа да њу кре
а тив но сти са уз ра стом. Фак тор шко ла, од но сно пр о грам, 
од но сно на став ник ко ји оства ру је про грам, био је пред мет 
и број них ис тра жи ва ња Бо го ми ла Кар ла ва ри са (1970), ко ји 
је ука зао на мањ ка во сти у при сту пу не го ва ња кре а тив них 
по тен ци ја ла учен ка у основ ној шко ли, по себ но у ни жим 
раз ре ди ма, као и да су ком пе тен ци је на став ни ка је дан од 
кључ них фак то ра тих раз ли ка, што иде у при лог ак ту ел ним 
про гра ми ма на на став нич ким фа кул те ти ма и раз ли ка у сте
че ним ком пе тен ци ја ма на став ни ка за рад у обла сти на ста ве 
ли ковне кул ту ре. 

У на став ној прак си, при ме ће но је да учи те љи и вас пи та чи 
ве ће те жи ште ста вља ју на зна ња о ли ков ним тех ни ка ма и 
ве шти на ма њи хо ве при ме не у ли ков ном ра ду, као и фор мал
ним аспек ти ма деч јег ли ков ног ра да, док на став ни ци ли ков
не кул ту ре ви ше обра ћа ју па жњу на кон текст ра да, ли ков ну 
по ру ку, је дин ство фор ме и са др жа ја, ин ди ви ду ал ну по е ти ку, 
екс пре сив ност и ико но гра фи ју, као пред у слов за кул ти ви са
ње ли ков ног је зи ка, раз вој естет ских кри те ри ју ма и кре а тив
но сти, као ком по нен те лич но сти.3 Ку др јав цев и са рад ни ци4 
та ко ђе зна чај ну од ли ку деч је кре а тив но сти – де те ви ди це ло 
пре по је ди нач ног. Да кле, ов де се деч ји ли ков ни из раз не по
сма тра са мо као спон та но из ра жа ва ње до жи вља ја де те та и 
спон та но са зна ње о пред ме ти ма и по ја ва ма све та, већ кроз 
це ло ви тост де те то ве лич но сти и си сте ма ти зо ва не ути ца је 
ко ји до во де до раз во ја ње го вих кре а тив них спо соб но сти.5 

Го во ре ћи о на став нич ким ком пе тен ци ја ма, ва жно је по зва
ти се на зва ни чан до ку мент Стан дар ди ком пе тен ци ја за 

2 Ja nje vić, V., Fi li po vić, S. i Tu nik, E. (2013) Upo red na ana li za raz vo ja kre a
tiv nog miš lje nja predško la ca u Pe ter bur gu i Be o gra du, No va ško la, VI II (2),  
str. 93102, Bi je lji na: Pe da goš ki fa kul tet.

3 Фи ли по вић, С. (2016) Ме то дич ка прак са ли ков них пе да го га, Бе о град: 
Фа кул тет ли ков них умет но сти.

4 Ку дрявцев, В. Т., Ура за ли е ва, Г. К. и Ки рил лов, И. Л. (2005) Лич носный 
рост ре бен ка в до школ ном обра зо ва нии, Мо сква: Мак спресс. 

5 Па нић, В. (2005) Пси хо ло ги ја и умет ност, Бе о град: За вод за уџ бе ни ке и 
на став на сред ства.
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профе си ју на став ни ка и њи хо вог про фе си о нал ног раз во ја,6 
где се кр оз че ти ри ка те го ри је ком пе тен ци ја (К1, К2, К3, К4), 
из ме ђу оста лих, по ја вљу је и зах тев ве зан за раз вој кре а тив
но сти, кри тич ког, ана ли тич ког и ди вер гент ног ми шље ња, 
као и кре а тив ну про дук ци ју кроз под сти ца ње кре а тив но сти 
и ини ци ја ти ве уче ни ка.   

Зва нич ни про гра ми, од но сно про грам ски са др жа ји на
став ног пред ме та ли ков на кул ту ра у основ ним шко ла ма у 
Србији под ра зу ме ва ју област ли ков них умет но сти, као и 
ње не ди сци пли не, ко је су струк ту ри ра не пре ма сле де ћим 
са др жа ји ма: те о ри ја фор ме (ли ков ни је зик – ли ков ни еле
мен ти и прин ци пи ком по но ва ња); ли ков ни ме ди ји (ли ков
на подруч ја/ме ди ји, ли ков не, сред ства и ма те ри ја ли); умет
нич ко на сле ђе (са др жа ји из свет ске и на ци о нал не кул тур не 
ба шти не и на род не тра ди ци је од пра и сто ри је до да нас); те
о ри ја умет но сти (за ко ни то сти ли ков ног об ли ка ва ња, ико
но гра фи је, ли ков не по е ти ке, есте ског про це њи ва ња и др.); 
ли ков ноумет нич ка прак са (са мо ста лан ис тра жи вач ки рад у 
ли ков ним ме ди ји ма и кре а тив на про дук ци ја). Сви ови на ве
де ни са др жа ји су део акре ди то ва них сту диј ских про гра ма 
основ них, ма стер и док тор ских сту ди ја умет нич ких фа кул
те та раз ли чи тих уни вер зи те та у Ср би ји (Уни вер зи тет умет
но сти у Бе о гра ду, Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Уни вер зи тет 
у Кра гу јев цу, Уни вер зи тет у Ни шу и Уни вер зи тет у При
шти ни са се ди штем у Ко сов ској Ми тро ви ци), ко ји по ред 
умет нич ких ком пе тен ци ја обез бе ђу ју и на став нич ке кроз 
те о риј ске пред ме те из по ља дру штве ноху ма ни стич ких на
у ка, пе да го шкоан дра го шких ди сци пли на, а ко је пре ма Чла
ну 8 За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња,7 
задо во љавају про пи са них 36 ЕСПБ (ППМ пред ме та).

За раз ли ку од умет нич ких фа кул те та, учи тељ ски фа кул те ти, 
као и ви со ке стру ков не шко ле за обра зо ва ње вас пи та ча раз
ви ја ју ком пе тен ци је сту ден та – бу ду ћих вас пи та ча и на став
ни ка за рад са пред школ ском де цом, као и уче ни ци ма ни жих 
раз ре да основ не шко ле, сти чу ћи струч на зна ња из ши ро ког 
оп се га обла сти и ди сци пли на. Из ме ђу оста лог, са др жа ји 
про гра ма ових не у мет нич ких фа кул те та, на основ ним и ма
стер сту ди ја ма пред ви ђа ју сти ца ње ком пе тен ци ја из умет
нич ких ди сци пли на. Ана ли за ових про гра ма по ка зу је сра
змер но ма ли број са др жа ја ко ји су пре вас ход но за сно ва ни на 
обу ци при ме не ли ков них ме ди ја у на ста ви, из о ста вља ју ћи 
спо соб ност са мо стал не кре а тив не про дук ци је за сно ва ној 

6 Стан дар ди ком пе тен ци ја за про фе си ју на став ни ка и њи хо вог про фе си
о нал ног раз воја (2011) Бе о град: ЗУ ОВ.

7 За кон о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња (2013) Слу жбе ни 
гла сник РС, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013.
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на при мар ним зна њи ма, ве шти на ма, ста во ви ма и спо соб
но сти ма ко ји се сти чу у окви ру ини ци јал ног обра зо ва ња 
сту де на та на умет нич ким фа кул те ти ма, бу ду ћих на став ни ка 
ли ков не кул ту ре. То ме у при лог тре ба до да ти и раз ли ке у 
се лек ци ји кан ди да та при упи су на умет нич ке и не у мет нич
ке фа кул те те, ко ји бит но од ре ђу ју и ком пе тен ци је свр ше них 
сту ден та – бу ду ћих на став ни ка у ма ти чи ној обла сти ли ков
не умет но сти као раз ли ке ме ђу њи ма, сра змер но про грам
ским са др жа ји ма на сту диј ским про гра ми ма уметнич ких и 
не умет нич ких фа кул те та. 

Прет по став ке су да, без об зи ра што се у на шем обра зов ном 
си сте му при мат да је сте че ним фор мал ним ком пе тен ци ја ма 
за про фе си ју на став ни ка, да се у обра зов ној прак си ипак 
иден ти фи ку је до ми на ци ја им пли цит не пе да го ги је у обла сти 
на ста ве ли ков не кул ту ре. Узи ма ју ћи у об зир не у јед на че ност 
про гра ма ини ци јал ног обра зо ва ња на став ни ка, вас пи та ча и 
учи те ља у обла сти ли ков ног вас пи та ња и обра зо ва ња, као 
и ре зул та те број них ис тра жи ва ња, отво ри ла су се и пи та
ња ве за на за фак то ре ко ји ути чу на ова ко не га ти ван тренд 
у по стиг ну ћи ма де це у до ме ну кре а тив не про дук ци је, а по
себ но на став нич ких ком пе тен ци ја за оства ри ва ње при мар
них ци ље ва на став ног пред ме та ли ков на кул ту ра у основ ној 
школи.

Про је кат ис тра жи ва ња

По ла зе ћи од тен ден ци ја са вре ме не на ста ве да кре а тив ни 
кон цепт бу де за сту пље ни ји у школ ским ку ри ку лу ми ма, ме
то ди ка ма на став них пред ме та ко је по др жа ва ју кре а тив ност, 
по себ но на ста ве ли ков не кул ту ре у ни жим и ви шим раз ре
ди ма основ не шко ле, у ис тра жи ва њу се по шло од сле де ћих 
пи та ња: 

• Да ли ини ци јал но обра зо ва ње на став ни ка ли ков не кул
ту ре и учи те ља да је аде кват ну осно ву за ре а ли за ци ју 
ци ље ва, за да та ка и са др жа ја на став ног пред ме та ли ков
на кул ту ра, а у скла ду са Стан дар ди ма ком пе тен ци ја за 
про фе си ју на став ни ка (ЗУ ОВ 2011)?

• Да ли по сто је раз ли ке у кре а тив ним по стиг ну ћи ма из
ме ђу по пу ла ци је на став ни каумет ни ка (на став ни ка ли
ков не кул ту ре) и на став ни кане у мет ни ка (на став ни ка 
раз ред не на ста ве) кр оз од го вор на ли ков не за дат ке ко
ји под ра зу ме ва ју: кре а тив но, ди вер гент но ми шље ње и 
ликов нооб ли ков ни из раз?

• У ком сте пе ну на став ни ци – умет ни ци и на став ни
ци – не у мет ни ци при ме њу ју ком пе тен ци је сте че не на 
иницијал ном обра зо ва њу за про фе си ју на став ни ка?
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• Да ли сте пен кре а тив но сти и ли ков нооб ли ков них аспе
ка та у ли ков ном ра ду на став ни ка (пред мет не или раз
ред не на ста ве), а ко ји пред ста вља ју осно ву ли ков не 
пи сме но сти, мо же би ти фак тор ко ји ути че на ком пе
тен ци је на став ни ка де фи ни са них Стан дра ди ма ком
пе тен ци ја за про фе си ју на став ни ка8 за ре а ли за ци ју 
ци ље ва на став ног пред ме та ли ков на кул ту ра, а ко ји се 
при мар но од но се на раз вој кре а тив но сти и ства ра лач ког 
изража ва ња?

• Да ли раз ли ке у се лек ци ји ка дра при упи су на ма тич не 
фа кул те те (на при мер, умет нич ки фа кул те ти ко ји обра
зу ју и бу ду ће пред мет не на став ни ке ли ков не кул ту ре и 
учи тељ ски фа кул те ти ко ји обра зу ју бу ду ће на став ни ке 
раз ред не на ста ве) и раз ли ке у ини ци јал ном обра зо ва
њу мо гу ће амор ти зо ва ти, од но сно сма њи ти и на ко ји 
начин? 

Оче ки ва ња у овом ис тра жи ва њу су би ла да ће на ли ков ни 
за да так „до вр ши цр теж”, ис пи та ни ци упо тре би ти:

• из ра жај не еле мен те ко ри сте ћи ли ков ни је зик и кре а
тивно, ди вер гент но ми шље ње; 

• зна ња сте че на кроз ини ци јал но обра зо ва ње за на став
ну област ли ков не умет но сти (те о ри ја фор ме, те о ри
ја умет но сти, умет нич ко на сле ђе, ли ков не тех ни ке и 
ма те ри ја ли, ли ков ноумет нич ка прак са и кре а тив но 
изражава ње);

• зна ња и ком пе тен ци је сте че не кроз ини ци јал но обра
зо ва ње за на став ни пред мет ли ков на кул ту ра (ци ље ви, 
за да ци, са др жа ји, сред ства, ме ди ји) и ме то ди ку на ста ве 
ли ков не кул ту ре.

Ме то до ло шки аспект ис тра жи ва ња

Про блем ис тра жи ва ња

Основ ни про блем од ко га се по шло у ис тра жи ва ња је сте 
са гле да ва ње ути ца ја фак то ра као што је ини ци јал но обра
зо ва ње на став ни ка на сте пен кре а тив но сти, од но сно ди вер
гент ног, кре а тив ног ми шље ња ко је се са гле да ва кр оз цр теж, 
као и ни во ли ков нооб ликовних аспе ка та (осно ве ли ков не 
пи сме но сти) до во де ћи чи ње ни це ко је су утвр ђе не у од нос 
са ком пе тен ци ја ма на став ни ка за ре а ли за ци ју вас пит но
обра зов них ци ље ва, за да та ка, са др жа ја на став ног пред ме та 

8 Стан дар ди ком пе тен ци ја за про фе си ју на став ни ка и њи хо вог про фе си
о нал ног раз воја (2011) Бе о град: ЗУ ОВ.
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ликов на кул ту ра у основ ној шко ли и мо гу ћих ре пер ку си ја 
на кре а тив ни раз вој уче ни ка.

Циљ и за да ци ис тра жи ва ња

Основ ни циљ ис тра жи ва ња је иден ти фи ко ва ње сте пе на при
ме не сте че них ком пе тен ци ја за област ли ков не умет но сти/
кул ту ре на ини ци јал ном обра зо ва њу, као и мо гу ћих раз
ли ка у за ви сно сти од вр сте сту ди ја, се лек ци је при упи су и 
програм ских са др жа ја из ли ков не умет но сти и кул ту ре.

Основ ни за да так је био да се ис пи та ју од но си, пре све га, 
из ме ђу ком пе тен ци ја на став ни ка ли ков не кул ту ре и учи те
ља, од но сно на став ни каумет ни ка и на став ни кане у мет ни
ка, при че му је узет у об зир фак тор ини ци јал но обра зо ва
ње за про фе си ју на став ни ка, за ко ји се прет по ста вља да би 
раз ли ке ме ђу њи ма тре ба ло да има ју ре пер ку си је и на деч ји 
кре а тив ни раз вој у на ста ви ли ков не кул ту ре: 1. Утвр ди ти 
да ли по сто је раз ли ке у кре а тив но сти на став ни каумет ни
ка (на став ни ка ли ков не кул ту ре) и на став ни кане у мет ни ка 
(на став ни ка раз ред не на ста ве); 2. Утвр ди ти да ли по сто је 
раз ли ке у ли ков нооб ли ков ним аспек ти ма цр те жа као осно
ве ли ков не пи сме но сти код на став ни каумет ни ка (на став ни
ка ли ков не кул ту ре) и на став ни кане у мет ни ка (на став ни ка 
разред не на ста ве).

Хи по те зе

Хи по те зе ис тра жи ва ња гла се:

1. „Оче ку је се да ће по сто ја ти раз ли ке у те сту кре а тив но
сти, од но сно ди вер гент ног, кре а тив ног ми шље ња, на став
ни каумет ни ка (на став ни ка ли ков не кул ту ре) и на став ни ка
не умет ни ка (на став ни ка раз ред не на ста ве), а у за ви сно сти 
од њи хо вог ини ци јал ног обра зо ва ња за про фе си ју на став
ни ка.” Ова хи по те за се за сни ва на нај че шћим ре зул та ти ма 
до са да шњих ис тра жи ва ња.9 

2. „Оче ку је се да ће по сто ја ти раз ли ке у ли ков нооб ли ков
ном аспек ту цр те жа на став ни каумет ни ка (на став ни ка ли
ков не кул ту ре) и на став ни кане у мет ни ка (на став ни ка раз
ред не на ста ве) а у за ви сно сти од њи хо вог ини ци јал ног обра
зо ва ња за про фе си ју на став ни ка.” Ова хи по те за је за сно ва на 
на ста ву да фор мал но уни вер зи тет ско обра зо ва ње за про фе
си ју на став ни ка ли ков не кул ту ре на умет нич ким фа кул те ти
ма ути че на раз ли ке у ком пе тен ци ја ма на став ни каумет ни ка 

9 Bo ja no vić, R. i Đu ri šićBo ja no vić, M. (2016) Efek ti ve žba nja kre a tiv nog 
re ša va nja pro ble ma, An dra goš ke stu di je, Vol. 2016/1. 67–89; Mak sić, S. i 
Đu ri šićBo ja no vić, M. (2004) Kre a tiv nost, zna nje i škol ski uspeh, Zbor nik 
in sti tu ta za pe da goš ka is tra ži va nja, Vol. 36, str. 85105.
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и на став ни кане у мет ни ка за оства ри ва ње ци ље ва, за да та ка, 
са др жа ја и обра зов них ис хо да на став ног пред ме та ли ков на 
кул ту ра и на ква ли тет вас пит нообра зов ног про це са.  

По ста вље не хи по те зе ис тра жи ва ња у гло ба лу има ју на уч но 
уте ме ље ње у до са да шњем ис ку ству вас пи та ча и ли ков них 
пе да го га, као и на ла зи ма дру гих ау то ра, али та ко ђе и отва
ра ју низ пи та ња о узроч нопо сле дич ним ве за ма и де ло ва њу 
пра ће ног фак то ра ко ја су отво ре на и до не кле и от кри ве на 
овим ис тра жи ва њем. 

Ва ри ја бле

Као не за ви сна ва ри ја бла у овом ис тра жи ва њу ја вља се: 
ини ци јал но обра зо ва ње на став ни каумет ни ка (на став ни ка 
ли ков не кул ту ре) и на став ни кане у мет ни ка (учи те ља или 
про фе со ра раз ред не на ста ве), од но сно два раз ли чи та ви да 
про фе си о нал не при пре ме10. У пр вом слу ча ју на став ни ка 
раз ред не на ста ве или учи те ља, а у дру гом на став ни ка или 
про фе со ра за пред мет Ли ков на кул ту ра. За ви сне ва ри ја бле у 
овом ис тра жи ва њу ја вља ју се кроз ре зул та те ко је су на став
ни ци ли ков не кул ту ре и учи те љи по сти гли у окви ру овог 
ис тра жи ва ња, од но сно струч не ком пе тен ци је, а то су: 1. ли
ков ни је зик и сте пен ко ри шће ња у од го во ру на ви зу ел ни за
да так ко ји се са гле да ва кроз ком по нен те ли ков нооб ли ков
них аспе ка та као што су: ли ков на по е ти ка, идеј на по рука/
ко муни ка тив ност ра да, сим бо ли ка ра да, екс пре сив ност из
ра за и ико но гра фи ја; 2. кре а тив ност по ком по нен та ма: про
дук тив ност, флу ент ност, ори ги нал ност, по ло жај цр те жа 
(аси ме три јаси ме три ја) и ела бо ра ци ја (вер бал ни комен тар).

Узо рак

Уку пан број ис пи та ни ка ко ји чи не узо рак из но си три сто
ти не три де сет два (332) на став ни каумет ни ка (на став ни
ка ли ков не кул ту ре) и на став ни кане у мет ни ка (про фе со ра 
раз ред не на ста ве). Те сти ра њем су би ли об у хва ће ни на
став ни ци и учи те љи из три на ест (13) гра до ва у Ср би ји и 
то: Бе о град, Но ви Сад, Ниш, Кру ше вац, Ле ско вац, Пи рот, 
Ша бац, Панчево, Ари ље, Кру пањ, Љу бо ви ја, Сме де ре во и 
Прокупље. 

10 Тре ба на по ме ну ти да су у овом ис тра жи ва њу са мо услов но учи те љи на
зва ни „не у мет ни ци”, а на став ни ци  пред ме та Ли ков на кул ту ра  „умет ни
ци”. Тач ни је ре че но, са свим је из ве сно да и ме ђу учи те љи ма има оних 
ко ји су на кло ње ни умет но сти, од но сно по се ду ју из ве сне ко ме тен ци је 
или по тен ци ја ле за ства ра ла чку (креа тив ну) про дук ци ју. Де тер ми ни
са ње ових пој мо ва је осло ње но при мар но на струч не ком пе тен ци је 
спрече не фор мал ним обра зо ва њем. 
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Те сти ра ње ис пи та ни ка је оба вље но у основ ним шко ла ма 
у пе ри о ду од ја ну а ра 2014. до ју на 2017. го ди не у по себ
но орга ни зо ва ним усло ви ма где је од ре ђе но јед на ко вре ме, 
тех нич ки усло ви, ма те ри ја ли и ин струк ци је за ре а ли за
ци ју ли ков них за да та ка/цр те жа. Узо рак је об у хва тио: 166 
наставникане у мет ни ка (учи те ља или про фе со ра раз ред не 
на ста ве) и 166 на став ни каумет ни ка, од но сно на став ни ка 
ли ков не кул ту ре. По да ци ко ји су при ку пље ни о ис пи та ни ци
ма под ра зу ме ва ли су: пол; уз раст; ини ци јал но обра зо ва ње; 
вас питнообра зов на уста но ва у ко јој је за по слен.

Кри те ри ју ми ис тра жи ва ња де фи ни са ни су кроз кон крет не 
нор ма ти ве, ка ко би се са њи ма по сти гла ин тер су бјек тив на 
са гла сност из ме ђу про це њи ва ча (пси хо лог, ан дра гог, ли
ков ни умет ник/ме то ди чар) у окви ру де фи ни ци је сва ког од 
по ка за те ља. У ис тра жи ва њу је при ме њен „Expost fac to” 
посту пак.

Ин стру мен ти

Ка рак те ри сти ке кре а тив ног, ди вер гент ног ми шље ња пра ће
не су на осно ву по ка за те ља пре у зе тих из стан дар ди зо ва ног, 
ви ше ди мен зи о нал ног ис тра жи вач ког ин стру мен та под на
зи вом: Мо ди фи ко ва ни кре а тив ни тест Ви ли јам са.11 Еле на 
Ту ник је то ком тро го ди шњег ис тра жи вач ког ра да при ла го
ди ла тест и да ла од го ва ра ју ће нор ме. За по тре бе овог ис
тра жи ва ња тест је огра ни чен на два за дат ка ор га ни зо ва на у 
пет суб ска ла: про дук тив ност, флу ент ност, ори ги нал ност, 
по ло жај цр те жа (аси ме три јаси ме три ја) и ела бо ра ци ја (бо
гат ство реч ни ка, од но сно вер бал ни ко мен тар). Уку пан скор 
ис пи та ни ка се до би ја са би ра њем ско ро ва за свих пет суб ска
ла. На осно ву раз ли ка ко је се ја вља ју у по гле ду ка рак те ри
сти ка ли ков ног из ра за, за ви сно од ини ци јал ног обра зо ва ња 
у обла сти ли ков не умет но сти, од но сно ли ков не пе да го ги је, 
пра ће не су њи хо ве ка рак те ри сти ке кроз ком по нен те кре
а тив но сти и до во ђе не су у ве зу са ини ци јал ним обра зо ва
њем као фак то ром ко ји ути че на ком пе тен ци је на став ни ка 
и вас пи та ча у обла сти на ста ве ли ков не кул ту ре. По де фи
ни ци ји Е. Е. Ту ник, при об ра ди екс пе ри мен тал них по да та ка 
обучени про це њи ва чи су се осла ња ли на сле де ће нор ме:

1. Про дук тив ност ― не за ви сно од са др жа ја цр те жа бро
ји се сва ки на цр та ни цр теж. Те о риј ска претпо став ка је да 
креатив не лич но сти про ду ку ју ви ше.

2. Флу ент ност ― са гле да ва се број про ме на са др жа ја цр те
жа, од но сно ме ња ње ка те го ри ја. Кре а тив не лич но сти че шће 

11 Ту ник Е. Е. (2003) Мо ди фи ци ро ванные кре а тивные тесты Вильямса, 
СанктПе тер бург: Речь.
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ме ња ју по не што, не го што се др же уста ље них про це ду ра, 
пу те ва, или јед ног ти па ка те го ри је цр те жа. Ми шље ње је 
флек си бил но. Ис пи та ник је у ста њу да про из во ди раз ли чи те 
иде је, ме ња сво ју по зи ци ју, на нов на чин по сма тра по зна те 
ства ри. 

3. Ори ги нал ност ― про це њу је се кроз по ло жај на цр та ног 
цр те жа у од но су на за да ти сти му лус – ли ни ју или цр теж 
уну тра или спо ља у од но су на за да ти цр теж или ли ни ју. 
У сва ком ква дра ту је за да та ли ни ја или фи гу ра ко ја пред
ста вља или по ста је огра ни че ње за ма ње кре а тив не осо бе. 
Нај о ри ги нал ни ји су они ко ји цр та ју уну тар и спо ља за да те 
фи гу ре ства ра ју ћи сми сле ну син те зу да тих об ли ка и ко је не 
оме та, огра ни ча ва да та кон ту ра. 

4. Аси ме три ја –си ме три ја (по ло жај цр те жа) – ука зу је на по
ло жај де та ља на цр те жу, да ли га од ре ђу ју као си ме три чан 
или аси ме три чан. Аси ме трич ни из бо ри су вред но ва ни као 
из раз кре а тив но сти.

5. Ела бо ра ци ја (на слов) – пред ста вља бо гат ство реч ни ка 
и ре чи ко је су ко ри шће не у на зи ви ма, спо соб ност сли ко
ви тог из ра жа ва ња су шти не цр те жа, ди рек тан опис оно га 
што се на ла зи на цр те жу или от кри ва ње скри ве ног сми сла, 
подтекста.

Кри те ри ју ми за ана ли зу ли ков ног је зи ка кре и ра ни кроз ви
ше ди мен зи о нал ни ин стру мент Ли ков нооб ли ков них аспе ка
та цр те жа, по себ но кре и ра ног за по тре бе овог ис тра жи ва
ња, а ко ји се осла ња на основ не еле мен те ли ков ног је зи ка 
и ко му ни ка ци је (на ра тив и „адре си ра на” ли ков на по ру ка), 
као и на Тест се дам цр те жа.12 Уку пан скор ис пи та ни ка се 
до би ја са би ра њем ско ро ва за че ти ри суб ска ле и то: ли ковна 
по е тика, идеј на по ру ка, сим бо ли ка ра да и екс пре сив ност из
ра за, док су се уну тар суб ска ла ли ков на по е ти ка, сим бо ли
ка ра да од ре ђе ни аспек ти пра ти ли ква ли та тив ном ана ли зом, 
укљу чу ју ћи и ико но гра фи ју. Ин стру мент се са сто ји од сле
де ћих нор ма ти ва: 

1. Ли ков на по е ти ка – пред ста вља стил при ка за мо ти ва и 
иде је, ли ков ни је зик и са гле да ва се кроз на чин на ко ји ау тор 
пре но си иде ју и по сти же стил ско је дин ство у ра ду. Ви зу
ел ни са др жај мо же би ти пред ста вљен раз ли чи то, кр оз ми
ме зис (рад по при ро ди, ана ли тич ки, сту ди о зно са из ве сним 
ори ги нал ним ак цен то ва њем или бу квал но по дра жа ва ње); 
сти ли за ци ју (по сту пак ели ми на ци је су ви шних де та ља за
рад чи сто те из ра за, сво ђе ње на јед но став не еле мен те, на 

12 Kar la va ris, B. i Kra gu ljac, M. (1970) Test se dam cr te ža, No vi Sad: Cen tar za 
li kov no vas pi ta nje de ce i omla di ne Voj vo di ne.
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сим бол, знак, емо ци о нал на не про пор ци о нал ност, ка ри ка ту
рал ност...) и ап страк ци ју (не фи гу рал ни ви зу ел ни при ка зи 
ко ји не ма ју ма те ри јал не по ве за но сти са ре ал ним из гле дом 
мо тива).

2. Идеј на по ру ка – под ра зу ме ва ко му ни ка тив ност/по бу ђе
ност, од но сно по ве за ност ви зу ел ног са др жа ја са идеј ном по
ру ком, ње ним кон тек стом, зна че њем ко ји се ша ље „адре сан
ту” на ин вен ти ван на чин (про на ла зач ки дух, до се тљи вост, 
ду хо ви тост).

3. Сим бо ли ка ра да – се ми о тич ки аспект ра да ко ји се са гле
да ва кроз сим бо ли ку на ра ти ва, на чин при ка за иде је кроз 
ви зу ел ну ме та фо ри ку (за јед нич ка од ли ка раз ли чи тих би ћа, 
пред ме та за сно ва на на слич но сти или асо ци ја ци ја ма са од
ре ђе ним по ја ва ма), але го ри ју (пред ста вља ње ап стракт них 
пој мо ва у пре не се ном зна че њу по мо ћу не ке фи гу ре, ко мпо
зи ци је или по мо ћу пер со ни фи ка ци је) и пер со ни фи ка ци ју 
(ви зу ел ни при каз ап стракт них пој мо ва, не жи вих пред ме та 
ко ји ма се при пи су ју осо би не жи вих би ћа) или од су ство се
ми о тич ког аспек та (бу ква лан при каз, не ма ви ши/ду бљи 
ни во зна че ња, кон тек ста ли ков ног ра да).

4. Екс пре сив ност – са гле да ва се кроз, ли ков ноиз ра жај на 
сред ства, емо ци о на лан од нос це ли не и де ло ва цр те жа, од
но сно сна гу из ра за и на чин гра ђе ња ви зу ел не струк ту ре 
ликовним еле мен ти ма.

5. Ико но гра фи ја (пред ста вља ка рак тер ви зу ел ног са др
жа ја, при каз мо ти ва и те ма ли ков ним сред стви ма) по ка
тегоријама: 

При каз чо ве ка (пор трет, груп ни ау то пор трет, груп ни пор
трет, акт) – При каз људ ског ли ка или фи гу ре ко ји је ин ти
ман (са из ра же ним ин ди ви ду ал ним и емо ци о нал ним осо бе
но сти ма кроз ка рак те ри за ци ју ли ка) или ре пре зен та ти ван 
(ви ше фор ма лан, са те жи штем на ис ти ца њу дру штве ног 
зна ча ја или по ло жа ја лич но сти – исто риј ске, ре ли гиј ске, 
попу лар не...).

• Жа нрсце на (сва ко дне ви ца, дру же ње, удру жи ва ње, 
игра, про сла ва, умет ност, спорт, ри ту а ли.....; исто риј
ски до га ђа ји) – При каз сва ко днев ног жи во та љу ди из 
раз ли чи тих дру штве них сло је ва кроз про це се ра да или 
одно се.

• Мр тва при ро да – При каз аран жи ра них пред ме та и 
нежи вих об ли ка из при ро де у не ком ен те ри је ру.

• Пеј заж (ур ба ни, ру рал ни, при род ни) – Мо тив ко ји 
при ка зу је при ро ду и ње не пре де ле или ве ду те као и 
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природне по ја ве и не по го де (на се ље на ме ста – се о ска 
или град ска). 

• Де ко ра тив ни мо ти ви (ге о ме триј ски, зо о морф ни, ап
стракт ни, ан тро по морф ни).

• Жи ва би ћа (биљ ке – де ко ра тив не соб не, ди вље из при
ро де...; жи во ти ње – си са ри; зглав ка ри – ра ко ви, па у ци, 
шкор пи је, ин сек ти, сто но ге...; ри бе; пти це; ми кро свет; 
бо дљо ко шци – је же ви, зве зде...; ме ку шци – шкољ ке, пу
же ви; гми зав ци – зми ја, кор ња ча, кро ко дил...; во до зем
ци – жа ба, три тон, да ждев њак...; гли сте...).

• Ма шта и ве ро ва ња (фан та стич ни ли ко ви и би ћа ко ји су 
про из вод ма ште ства ра о ца; ми то ло ги ја; бај ке и на род на 
пре да ња; ре ли ги је раз ли чи тих на ро да) – При каз не ког 
нео бич ног, ми стич ног, бај ко ви тог ам би јен та у ко ме се 
фан та стич на би ћа мо гу по ја ви ти у кон тек сту ко ји ни је 
по ве зан са ре ал но шћу, на нов и не у о би ча јен на чин. 

• Емо ци је и ап стракт ни пој мо ви (прав да, сре ћа, не сре ћа, 
ту га, ми сао, љу бав, звук, кре а та ње....)

• Пред ме ти ко је је кре и рао/про из вео чо век. 

Ста ти стич ке ме то де

У об ра ди по да та ка, до ко јих се до шло ис тра жи ва њем, до
ми ни ра ли су не па ра ме триј ски ста ти стич ки по ступ ци. Би ло 
је пред ви ђе но да се из ра чу на ва ју мер не вред но сти до би је
не про це њи ва њем, ко је су у што ве ћој ме ри би ле објек ти
ви зи ра не, за хва љу ју ћи ја сно де фи ни са ним ка те го ри ја ма и 
уз уче шће ква ли фи ко ва них про це њи ва ча. До би је ни по да ци 
(из ра же ни бро је ви ма) су ор га ни зо ва ни та ко да да ју пре глед
ну и ла ко ра зу мљи ву сли ку до би је них ре зул та та. У об ра ди 
ква ли та тив них по да та ка ре зул та та ис тра жи ва ња до би је
них ин стру мен том за ана ли зу ли ков нооб ли ков них аспек та 
црте жа и те сти ра ња хи по те зе, ко ри шћен је про цент ни ра чун 
и Хиква драт тест. Ре зул та ти до ко јих се до шло, омо гу ћи
ли су да се утвр ди ко ли ка је по ве за ност ме ђу укр ште ним ка
рак те ри сти ка ма. Из ра чу на ти су де скрип тив ни па ра ме три –  
ме ре цен трал не тен ден ци је и ме ре од сту па ња. За те сти ра ње 
хи по те зе ко ри шћен је Сту ден тов Т тест за зна чај ност раз
ли ке арит ме тич ких сре ди на.

Ре зул та ти ис тра жи ва ња

Ре зул та ти за кре а тив ност на став ни ка – умет ни ка (на
став ни ка пред мет не на ста ве) и на став ни ка – не у мет ни ка 
(наставни ка раз ре де не на ста ве) на Ви ли јамс те сту 
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У Та бе ли 1 при ка за не су ари ме тич ке сре ди не и стан дард не 
де ви ја ци је, у Та бе ли 2 зна чај ност раз ли ке за сва ку суб ска
лу, као и за уку пан скор Ви ли јамс те ста кре а тив но сти за 
настав ни ке –умет ни ке и на став ни кене у мет ни ке.

На став ни ци – умет ни ци се од на став ни ка – не у мет ни ка раз
ли ку ју у по гле ду кре а тив но сти са гле да ва не ви ше ди мен зи
о нал ним те стом кре а тив но сти Ви ли јамс. Из ра чу на та вред
ност зна чај но сти раз ли ке арит ме тич ких сре ди на укуп них ре
зул та та на став ни каумет ни ка и на став ни кане у мет ни ка је на 
ни воу α .001 ве ћа од та блич не [t(330)=26.66, p<.001] у ко рист 
на став ни каумет ни ка, од но сно на став ни ка ли ков не кул ту ре. 
Ипак, ка да се по стиг ну ће ове две гру пе по ре ди на сва кој од 
суб ска ла по је ди нач но, уо ча ва се да за Про дук тив ност не
ма раз ли ке из ме ђу ове две гру пе ис пи та ни ка [t(330)=0.579, 
p<.03], док на ска ла ма Флу ент ност [t(330)=3.278, p<.001], 
Ори ги нал ност [t(330)=31.923 p<.001], Аси ме три јаси ме
три ја [t(330)=24.827, p<.001] и Ела бо ра ци ја [t(330)=8.243, 
p<.001] на став ни ци – умет ни ци по сти жу бо ље ре зул та те.

Вилијамс тест креативности наставници–уметници наставници–неуметници

Дескриптивне мере М SD М SD
Креативност (укупни скор) 17.531 3.353 9.421 2.024
Продуктивност 1.993 0.077 1.987 0.109
Флексибилност 1.969 0.170 1.855 0.414
Оригиналност 5.307 1.062 2.253 0.617
Асиметријасиметрија 4.150 1.699 0.536 0.781
Елаборација 4.102 1.604 2.771 1.30
Напомена: N – број испитаника; M – аритметичка средина; SD – стандардна девијација

Варијабле: наставнициуметници (N 166) и наставницинеуметници (N 166)
Студентов Ттест значајности разлике (df 330) t tv p
Креативност (укупни скор) 26.66 3.29 < .001
Продуктивност 0.579 0.52 < .30
Флексибилност 3.27 2.32 < .01
Оригиналност 31.92 3.29 < .001
Асиметријасиметрија 24.82 3.29 < .001
Елаборација 8.243 3.29 < .001
Напомена: N – број испитаника; t – Студентов Ттест значајности разлике;  df – степен 
слободе; tv –табличне вредности степена слободе;  p – ниво статистичке значајности

Та бе ла 1 Де скрип тив не ме ре кре а тив но сти код на став ни ка – 
у мет ни ка и на став ни кане у мет ни ка

Та бе ла 2 Зна чај ност раз ли ке кре а тив но сти код на став ни ка – 
у мет ни ка и на став ни кане у мет ни ка 
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Ре зул та ти ли ков нооб ли ков них аспе ка та  
цр те жа на став ни ка –у мет ни ка (на став ни ка  
ли ков не кул ту ре) и на став ни ка –не у мет ни ка  

(на став ни ка раз ре де не на ста ве)

У Та бе ли 3 при ка за не су арит ме тич ке сре ди не и стан дард
не де ви ја ци је ли ков нооб ли ков них аспек та та цр те жа, 
у Табели 4 зна чај ност раз ли ке за сва ку суб ска лу, као и за 
уку пан скор ли ков нооб ли ков них аспе ка та за на став ни ке – 
уметни ке и на став ни кене у мет ни ке. 

На став ни ци – умет ни ци се од на став ни ка – не у мет ни ка раз
ли ку ју у по гле ду ли ков ног је зи ка са гле да ва не ви ше ди мен
зи о нал ним ин стру мен том Ли ков нооб ли ков них аспе ка та 
цр те жа. Из ра чу на та вред ност зна чај но сти раз ли ке арит ме
тич ких сре ди на укуп них ре зул та та на став ни каумет ни ка и 
на став ни кане у мет ни ка је на ни воу α.001 ве ћа од та блич
не [t(330)=32.35, p<.001] у ко рист на став ни каумет ни ка, 
од но сно на став ни ка ли ков не кул ту ре. Ка да се по стиг ну ћа 
ове две гру пе по ре ди на сва кој од суб ска ла по је ди нач но, 
уо ча ва се да има раз ли ке из ме ђу ове две гру пе ис пи та ни ка 
и то за Ли ков ну по е ти ку [t(330)=32.77, p<.001], за Идеј ну 

Ликовнообликовни аспекти цртежа наставници–
уметници

наставници–
неуметници

Дескриптивне мере М SD М SD
Ликовнообликовни аспекти (укупан 
скор)

31.19 6.567 9.006 5.908

Ликовна поетика 8.668 1.864 1.927 1.883
Идејна порука/комуникативност рада 5.445 0.924 2.518 1.429
Симболика рада 8.349 2.543 1.765 1.782
Експресивност израза 8.723 1.844 2.791 2.021

Напомена: N – број испитаника; M – аритметичка средина; SD – стандардна девијација

Ликовнообликовни аспекти цртежа наставници–
уметници

наставници–
неуметници

Дескриптивне мере М SD М SD
Ликовнообликовни аспекти (укупан 
скор)

31.19 6.567 9.006 5.908

Ликовна поетика 8.668 1.864 1.927 1.883
Идејна порука/комуникативност рада 5.445 0.924 2.518 1.429
Симболика рада 8.349 2.543 1.765 1.782
Експресивност израза 8.723 1.844 2.791 2.021

Напомена: N – број испитаника; M – аритметичка средина; SD – стандардна девијација

Та бе ла 3 Де скрип тив не ме ре ли ков нооб ли ков них аспе ка та  
цр те жа код на став ни ка –у мет ни ка и на став ни кане у мет ни ка

Та бе ла 4 Зна чај ност раз ли ке ли ков нооб ли ков них аспе ка та цр те жа 
код на став ни ка –у мет ни ка и на став ни кане у мет ни ка
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по ру ку [t(330)=22.15, p<.001], за Сим бо ли ку ра да [t(330)= 
27.32, p<.001], као и за Екс пре сив ност из ра за [t(330)= 27.95, 
p<.001], при че му на став ни ци – умет ни ци по сти жу бо ље 
резул та те за сва ку од суб ска ла.

Хиква драт тест и ко е фи ци јент кон тин ген ци је 
за ре зул та те ли ков не по е ти ке, сим бо ли ке ра да и 

ико но гра фи ју у цр тежима на став ни ка –  
умет ни ка и на став ни ка – не у мет ни ка

У Та бе ли 5 при ка за на је про цент на за сту пље ност аспе ка та 
Ли ков не по е ти ке, у Та бе ли 6 Сим бо ли ке ра да, а у Та бе ли 7 
Ико но гра фи је у цр те жи ма на став ни ка – умет ни ка и цр те
жи ма на став ни ка – не у мет ни ка. У Та бе ли 8 при ка за ни су 
ре зул та ти Хиква драт те ста и ко е фи ци јент кон тин ген ци
је за Ли ков ну по е ти ку, Сим бо ли ку ра да и Ико но гра фи ју у 
цр те жи ма на став ни ка – умет ни ка и цр те жи ма на став ни ка – 
неуметника.

У ре зул та ти ма цр те жа ко ји се од но се на Ли ков ну по е ти ку, 
или ли ков ни из раз пред ста вља стил при ка за мо ти ва и иде
је, и са гле да ва се кр оз на чин на ко ји ау тор пре но си иде ју 
и по сти же стил ско је дин ство у ра ду, пра ће но је ко ли ка је 
уче ста лост ми ме тич ког при сту па (рад по при ро ди, ана ли
тич ки, сту ди о зно са из ве сним ори ги нал ним ак цен то ва њем 
или бу квал но по дра жа ва ње); сти ли за ци је (по сту пак ели ми
на ци је су ви шних де та ља за рад чи сто те из ра за, сво ђе ње на 
јед но став не еле мен те, на сим бол, знак, емо ци о нал на не про
пор ци о нал ност, ка ри ка ту рал ност...) и ап страк ци је (не фи гу
рал ни ви зу ел ни при ка зи ко ји не ма ју ма те ри јал не по ве за но
сти са ре ал ним из гле дом мо ти ва) у цр те жи ма на став ни ка – 
умет ни ка и на став ни ка – не у мет ни ка. Ре а ли зо ва но је укуп но 
664 цр те жа. Сва ки на став ник је ре а ли зо вао по два цр те жа и 
то 166 на став ни ка пред мет не на ста ве и 166 цр те жа на став
ни ка раз ред не на ста ве.

Ми ме тич ки при ступ (рад по при ро ди, ана ли тич ки, сту ди о
зно са из ве сним ори ги нал ним ак цен то ва њем или бу квал но 
по дра жа ва ње) је за сту пљен у 58 цр те жа на став ни ка – умет
ни ка или 17.46%, док је ми ме зис иден ти фи ко ван код 276 

Та бе ла 5 Про цент на за сту пље ност аспе ка та ли ков не по е ти ке у 
цр те жи ма на став ни ка – умет ни ка и цр те жи ма на став ни ка –  

не у мет ни ка

Ликовна поетика наставници–уметници наставници–неуметници
Миметички приступ 58 17.46% 276 83.1%
Стилизација 208 62.65% 53 15.9%
Апстракција 66 19.87% 3 1.0%
Број цртежа 332 332
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црте жа на став ни ка – не у мет ни ка, од но сно 83.13% цр те жа, 
од укуп не по пу ла ци је ис пи та ни ка за овај део узор ка.   

Сти ли за ци ја (по сту пак ели ми на ци је су ви шних де та ља за
рад чи сто те из ра за, сво ђе ње на јед но став не еле мен те, на 
сим бол, знак, емо ци о нал на не про пор ци о нал ност, ка ри ка ту
рал ност...)  је за сту пље на у 208 цр те жа на став ни ка – умет
ни ка или 62.65%, док се код на став ни ка – не у мет ни ка, сти
ли за ци ја по ја вљу је у 53 цр те жа, од но сно 15.97% од укуп не 
по пу ла ци је ис пи та ни ка за овај део узор ка.   

Ап страк ци ја (не фи гу рал ни ви зу ел ни при ка зи ко ји не ма ју 
ма те ри јал не по ве за но сти са ре ал ним из гле дом мо ти ва) је за
сту пље на у 66 цр те жа на став ни ка – умет ни ка или 19.87%, 
док се код на став ни ка – не у мет ни ка, ап страк ци ја по ја вљу
је у са мо 3 цр те жа, од но сно 0.9% од укуп не по пу ла ци је 
испита ни ка за овај део узор ка.

У ре зул та ти ма цр те жа ко ји се од но се на Сим бо ли ку ра да, 
од но сно се ми о тич ки аспект цр те жа ко ји се са гле да ва кр
оз сим бо ли ку на ра ти ва, на чин при ка за иде је кроз ви зу ел ну 
ме та фо ри ку (за јед нич ка од ли ка раз ли чи тих би ћа, пред ме
та за сно ва на на слич но сти или асо ци ја ци ја ма са од ре ђе ним 
по ја ва ма), але го ри ју (пред ста вља ње ап стракт них пој мо
ва у пре не се ном зна че њу по мо ћу не ке фи гу ре, ко по зи ци је 
или по мо ћу пер со ни фи ка ци је), пер со ни фи ка ци ју (ви зу ел ни 
при каз ап стракт них пој мо ва, не жи вих пред ме та ко ји ма се 
при пи су ју осо би не жи вих би ћа), као и од су ство сим бо ли
ке, се ми о тич ког аспек та (бу ква лан при каз, не ма ви ши/ду
бљи ни во зна че ња, кон тек ста ли ков ног ра да). Ре а ли зо ва но 
је укуп но 664 цр те жа. Сва ки на став ник је ре а ли зо вао по два 
цр те жа и то 166 на став ни ка пред мет не на ста ве и 166 цр те жа 
на став ни ка раз ред не на ста ве.

Ви зу ел на ме та фо ри ка (раз ли чи тих би ћа, пред ме та за сно
ва на на слич но сти или асо ци ја ци ја ма са од ре ђе ним по ја ва
ма) је за сту пље на у 116 цр те жа  на став ни ка – умет ни ка или 
34.93%, док се код  на став ни ка – не у мет ни ка по ја вљу је у 61 
цр те жу, од но сно 18.37%, од укуп не по пу ла ци је ис пи та ни ка 
за овај део узор ка.   

Симболика рада наставници–уметници наставници–неуметници
Визуелна метафорика 116 34.93% 61 18.37%
Алегорија 94 28.31% 35 10.55%
Персонификација 67 20.18% 9 2.71%
Одсуство симболике 55 16.56% 227 68.37%
Број цртежа 332 332

Та бе ла 6 Про цент на за сту пље ност аспе ка та Сим бо ли ке ра да у 
цр те жи ма на став ни ка – умет ни ка и цр те жи ма на став ни ка – 

не у мет ни ка
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Але го ри ја (пред ста вља ње ап стракт них пој мо ва у пре не се
ном зна че њу по мо ћу не ке фи гу ре, ко по зи ци је или по мо ћу 
пер со ни фи ка ци је) је за сту пље на у 94 цр те жа  на став ни ка – 
умет ни ка или 28.31%, док се код на став ни ка – не у мет ни ка, 
але го ри ја по ја вљу је у 35 цр те жа, од но сно 10.55% од укуп не 
по пу ла ци је ис пи та ни ка за овај део узор ка.   

Пер со ни фи ка ци ја (ви зу ел ни при каз ап стракт них пој мо ва, 
не жи вих пред ме та ко ји ма се при пи су ју осо би не жи вих би
ћа) је за сту пље на у 67 цр те жа  на став ни ка – умет ни ка или 
20.18%, док се код на став ни ка – не у мет ни ка, пер со ни фи ка
ци ја по ја вљу је у са мо 9 цр те жа, од но сно 2.71% од укуп не 
по пу ла ци је ис пи та ни ка за овај део узор ка.   

Од су ство сим бо ли ке, се ми о тич ког аспек та у цр те жу (бу
ква лан при каз, не ма ви ши/ду бљи ни во зна че ња, кон тек ста) 
иден ти фи ко ва но је код на став ни ка – умет ни ка у 55 цр те жа, 
што из но си 16.56% од укуп ног узор ка овог де ла по пу ла ци
је, док је код на став ни ка – не у мет ни ка од су ство сим бо ли ке 
ра да иден ти фи ко ва но чак у 227 цр те жа, од но сно 68.37% од 
укуп не по пу ла ци је ис пи та ни ка за овај део узор ка.

У ре зул та ти ма цр те жа ко ји се од но се на Ико но гра фи ју, од
но сно ка рак тер ви зу ел ног са др жа ја, при ка за мо ти ва и те
ма ли ков ним сред стви ма ре а ли зо ва но је укуп но 664 цр те
жа. Сва ки на став ник је ре а ли зо вао по два цр те жа и то 166 
на став ни ка пред мет не на ста ве и 166 цр те жа на став ни ка 
разред не на ста ве.

При каз чо ве ка – при каз људ ског ли ка или фи гу ре ко ји је 
ин ти ман (са из ра же ним ин ди ви ду ал ним и емо ци о нал ним 
особе но сти ма кроз ка рак те ри за ци ју ли ка) или ре пре зен та
ти ван (ви ше фор ма лан, са те жи штем на ис ти ца њу дру штве
ног зна ча ја или по ло жа ја лич но сти – исто риј ске, ре ли гиј
ске, по пу лар не...) је за сту пљен у 94 цр те жа на став ни ка –  

Та бе ла 7 Про цент на за сту пље ност мо ти ва по ка те го ри ја ма Ико но
гра фи је у цр те жи ма на став ни ка – умет ни ка и цр те жи ма  

на став ни ка – не у мет ни ка 

Иконографија наставници–
уметници

наставници–
неуметници

∑

Приказ човека 94 28.31% 107 32.2% 201 30.27%
Жанрсцена 6 1.8% 0 0% 6 0.9%
Мртва природа 3 0.9% 4 1.2% 7 1.05%
Пејзаж 57 17.16% 70 21.08% 127 19.12%
Декоративни мотиви 22 6.62% 43 12.95% 65 9.78%
Жива бића 61 18.37% 64 19.27% 125 18.82%
Машта и веровања 35 10.54% 3 0.9% 38 5.72%
Емоције и апстрактни појмови 41 12.34% 7 2.1% 47 7.07%
Предмети које је креирао 
човек

13 3.91% 34 10.24% 47 7.07%

Број цртежа 332 332 664
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уметни ка или 28.31%, док се код на став ни ка – не у мет ни ка 
по ја вљу је у 107 цр те жа, од но сно 32.22%, од укуп не по пу ла
ци је ис пи та ни ка за овај део узор ка. 

Жа нрсце на – при каз сва ко днев ног жи во та љу ди из раз ли
чи тих дру штве них сло је ва кроз про це се ра да или од но се 
је за сту пље на у 6 цр те жа на став ни ка – умет ни ка или 1.8%, 
док је код на став ни ка – не у мет ни ка ни је иден ти фи ко ван овај 
мотив.

Мр тва при ро да – при каз аран жи ра них пред ме та и не жи вих 
об ли ка из при ро де у не ком ен те ри је ру, иден ти фи ко ва на је 
као мо тив на 3 цр те жа на став ни ка – умет ни ка од но сно 0.9%, 
док се код на став ни ка – не у мет ни ка по ја вљу је у 4 цр те жа, 
од но сно 1.2%, од укуп не по пу ла ци је ис пи та ни ка за овај део 
узор ка.

Пеј заж – мо тив ко ји при ка зу је при ро ду и ње не пре де ле или 
ве ду те као и при род не по ја ве и не по го де (на се ље на ме ста –  
се о ска или град ска) за сту пљен је у чак 57 цр те жа на став ни
ка – умет ни ка или 17.16%, док се код  на став ни ка – не у мет
ни ка по ја вљу је у чак 70 цр те жа, од но сно 21.08%, од укуп не 
по пу ла ци је ис пи та ни ка за овај део узор ка.

Де ко ра тив ни мо ти ви – об ра ђе ни су у 22 цр те жа на став ни ка 
– умет ни ка или 6.62%, док се код на став ни ка – не у мет ни
ка за сту пље ни су на 43 цр те жа, од но сно 12.95%, од укуп не 
попу ла ци је ис пи та ни ка за овај део узор ка; 

Жи ва би ћа – као мо тив се по ја вљу ју у 61 цр те жу на став ни
ка – умет ни ка или 18.37%, док се код на став ни ка – не у мет
ни ка по ја вљу ју се у 64 цр те жа, од но сно 19.27%, од укуп не 
попула ци је ис пи та ни ка за овај део узор ка.

Ма шта и ве ро ва ња – при каз не ког нео бич ног, ми стич ног, 
бај ко ви тог ам би јен та у ко ме се фан та стич на би ћа мо гу по
ја ви ти у кон тек сту ко ји ни је по ве зан са ре ал но шћу, на нов и 
не у о би ча јен на чин, иден ти фи ко ва ни су у 35 цр те жа на став
ни ка – умет ни ка или 10.54%, док се код  на став ни ка – не
у мет ни ка по ја вљу је се са мо у 3 цр те жа, од но сно 0.9%, од 
укуп не по пу ла ци је ис пи та ни ка за овај део узор ка.

Емо ци је и ап стракт ни пој мо ви – иден ти фи ко ва ни су код 40 
цр те жа на став ни ка – умет ни ка или 12.34%, док се код  на
став ни ка – не у мет ни ка по ја вљу ју се као мо тив на 7 цр те жа, 
од но сно 2.1%, од укуп не по пу ла ци је ис пи та ни ка за овај део 
узор ка.

Пред ме ти ко је је кре и рао/про из вео чо век – као мо тив се 
по ја вљу ју у 13 цр те жа на став ни ка – умет ни ка или  3.91%, 
док се код  на став ни ка – не у мет ни ка по ја вљу је у 34 цр те жа 
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или 10.24%, од укуп не по пу ла ци је ис пи та ни ка за овај део 
узорка.

Бу ду ћи да је из ра чу на та вред ност Хиква драт ста ти сти
ке ве ћа од гра нич не вред но сти и то за Ли ков ну по е ти ку 
[χ2(664)=291.85, <.001], Сим бо ли ку ра да [χ2(664)=193.24, 
<.001] и Ико но гра фи ју [χ2(664)=72.026, <.001], мо же се ре ћи 
да по сто ји ста ти стич ки зна чај на раз ли ка из ме ђу те оријских 
фре квен ци ја за ова два узор ка.

Ди ску си ја о ре зул та ти ма

По ла зе ћи од ре зул та та број них ис тра жи ва ња у ко ме су иден
ти фи ко ва не раз ли ке у по гле ду оп ште кре а тив но сти из ме ђу 
умет ни ка и не у мет ни ка, спро ве де но је слич но и ис тра жи ва
ње и код нас,13 где је ис пи ти ва на раз ли ка из ме ђу умет ни ка 
и не у мет ни ка (по пу ла ци ја сту ден та) у по гле ду оп ште кре
а тив не спо соб но сти и раз ли чи тих аспе ка та кре а тив но сти, 
по мо ћу ви ше ди мен зи о нал ног те ста оп ште кре а тив но сти 
(ба зи ран на Гил фор до вом мо де лу кре а тив ног ми шље ња). 
Овај тест, ка ко на во де ис тра жи ва чи, про це њу је оп шту кре
а тив ну спо соб ност и че ти ри аспек та кре а тив но сти ни жег 
ре да: флу ент ност, про дук тив ност, ори ги нал ност и ела бо
ра ци ју. Ре зул та ти ис тра жи ва ња су по ка за ли раз ли ке из ме ђу 
умет ни ка и не у мет ни ка, у при лог умет ни ка, ко ји има ју бо ља 
по стиг ну ћа на суб ска ли Ори ги нал ност, док из ме ђу ове две 
гру пе ис пи та ни ка не ма раз ли ке на суб ска ли Про дук тив ност. 
„До би је ни ре зул та ти су ге ри шу по сто ја ње оп ште кре а тив не 
спо соб но сти ко ја ни је ре зер ви са на са мо за умет ни ке. Ипак, 
раз ли ке у по стиг ну ћу у до ме ну ори ги нал но сти упу ћу ју на 
по сто ја ње до ми нант ног на чи на кре а тив ног ми шље ња у 
групи умет ни ка.”14 

13 Erić, M., Bje kić, J., Sto ji mi ro vić, E. i Ži va no vić, M. (2012) Opšta kre a tiv na 
spo sob nost i aspek ti kre a tiv nog miš lje nja kod umet ni ka i ne u met ni ka, Pri me
nje na psi ho lo gi ja, Vol. 5 (2) str. 169182.

14 Исто, стр. 176.

Наставнициуметници (N 332 цртежа) и наставницинеуметници  (N 332 цртежа)

Хиквадрат и коефицијент контингенције (df2) χ2 tv p C
Ликовна поетика 291.85 13.815 < .001 0.552
Симболика рада 193.24 13.815 < .001 0.472
Иконографија 72.026 13.815 < .001 0.312
Напомена: N – број цртежа по третману; C – коефицијент контингенције, степен 
повезаности две варијабле; χ2 – Хиквадрат тест значајности разлике; df – степен слободе; 
tv – таблична вредност степена слободе;  p – ниво статистичке значајности)

Та бе ла 8 Хиква драт тест и ко е фи ци јент кон тин ген ци је за  
Ли ков ну по е ти ку, Сим бо ли ку ра да и Ико но гра фи ју у цр те жи ма 

на став ни ка – умет ни ка и цр те жи ма на став ни ка – не у мет ни ка 
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Ау то ри слич них ис тра жи ва ња се по зи ва ју на став о кре а
тив но сти као је дин стве ној спо соб но сти ко ја раз ли ку је умет
ни ке од не у мет ни ка го во ре углав ном ис тра жи ва ња ко ја се 
ба ве кре а тив но шћу осо бе, а не ње ног умет нич ког про дук та. 
У при лог то ме го во ре и ре зул та ти пси хо ме триј ских ис тра
жи ва ња, у ко ји ма су ко ри шће ни те сто ви кре а тив них спо
соб но сти ко ји по фор ми ли че на те сто ве ин те ли ген ци је, а 
ко ји по ка зу ју да је кре а тив ност је дин ствен кон структ раз ли
чит од ин те ли ген ци је и кон стру ка та лич но сти.15 „Ако прет
по ста ви мо да је сми сао ви зу ел ног до ми на нтан у за пад ној 
кул ту ри, од ве ли ког је зна ча ја ка ко су ге ри шу у свом члан ку 
По глед на кон цепт ви зу ел не пи сме но сти, спо соб ност да се 
ко му ни ци ра по сред ством цр те жа, што ау то мат ски укљу чу је 
и спо соб ност да се цр та.”16 

Цр та ње је, пре ма Ви гот ском кон цеп ту а ли зо ва ње сим бо ла; 
пред ста вља ње у пре не се ном зна че њу, као „кон фи гу ра ци о
ни” знак на па пи ру17 ко ји сим бо ли зу је ствар не пред ме те, по
ја ве или фе но ме не ко је би тре ба ло из ра зи ти кр оз цр теж. То 
је оно што Ви гот ски ка рак те ри ше као ства ра ње и упо тре ба 
„си сте ма дру гог ре да” или „им пли цит ни ред”, што нас, пре
ма Ви гот ском,  из два ја као љу де.18 

У овом ис тра жи ва њу по шло се од за дат ка да се утвр ди да 
ли по сто је раз ли ке у кре а тив но сти и ли ков нооб ли ков ним 
аспек ти ма цр те жа као осно ва ли ков не пи сме но сти код 
на став ни ка – умет ни ка (на став ни ка ли ков не кул ту ре) и на
став ни ка – не у мет ни ка (на став ни ка раз ред не на ста ве), а у 
за ви сно сти од вр сте ини ци јал ног обра зо ва ња за про фе си ју 
на став ни ка. 

Ре зул та ти овог ис тра жи ва ња су по ка за ли су сле де ће: 

Ста ти стич ки зна чај не раз ли ке арит ме тич ких сре ди на 
укуп них ре зул та та на став ни ка – умет ни ка и на став ни ка – 
неуметника на Ви ли јамс те сту кре а тив но сти и ре зул та
та по суб ска ла ма Флу ент ност, Ори ги нал ност, Си ме три

15 Исто, стр. 171.
16 Scott, F. N. (2010) To see the vi su ally con trol led: Se e ingdra wing in for

mal and in for mal con texts, Trond he im: Nor we gi an Uni ver sity of Sci en ce and 
Tec hno logy Fa culty of So cial Sci en ces and Tec hno logy Ma na ge ment De part
ment of Edu ca tion, р. 247.

17 Wil son, B. and Wil son, M. (1977) An ico noc la stic vi ew of the ima gery so ur
ces in the dra wing of oung pe o ple, Art Edu ca tion, 1, pp. 511.

18 Scott, F. N. (2010) To see the vi su ally con trol led: Se e ingdra wing in for
mal and in for mal con texts, Trond he im: Nor we gi an Uni ver sity of Sci en ce and 
Tec hno logy Fa culty of So cial Sci en ces and Tec hno logy Ma na ge ment De part
ment of Edu ca tion, p. 247.
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јааси ме три ја (по ло жај цр те жа) и Ела бо ра ци ја (вер бал ни 
коме нтар), а у ко рист ре зул та та на став ни ка – умет ни ка. 

Ни је уо че на ста ти стич ки зна чај на раз ли ка за суб ска лу 
Продук тив ност.

Ста ти стич ки зна чај не раз ли ке арит ме тич ких сре ди на укуп
них ре зул та та на став ни ка – умет ни ка и на став ни ка – не у
мет ни ка за Ли ков нооб ли ков не аспек те цр те жа и ре зул та та 
по суб ска ла ма Ли ков на по е ти ка, Идеј на по ру ка, Сим бо ли
ка ра да и Екс пре сив ност из ра за, при че му на став ни ци – 
уметни ци по сти жу бо ље ре зул та те за сва ку од суб ска ла. 

У ква ли та тив ној ана ли зи уну тар кри те ри ју ма Ли ков на по е
ти ка, Сим бо ли ка ра да и Ико но гра фи ја иден ти фи ко ва на је 
ста ти стич ки зна чај на раз ли ка из ме ђу те о риј ских фре квен
ци ја за ова два узор ка.

Дра стич не раз ли ке из ме ђу арит ме тич ких сре ди на на укуп
ним ре зул та ти ма Ли ков нооб ли ков них аспе ка та цр те жа, 
као и пра ће ним суб ска ла ма из ме ђу ова два узор ка, са мо де
ли мич но би мо гле да се ту ма че се лек ци јом при упи су на ма
тич не фа кул те те (умет нич ки или учи тељ ски), по што се ли
ков на по е ти ка из гра ђу је то ком чи та вог шко ло ва ња у обла сти 
те о ри је ли ков них умет но сти и ли ков ноумет нич ке прак се.

Та ко ђе, ре зул та ти по ка зу ју да су на став ни ци – не у мет ни ци 
(на став ни ци раз ред не на ста ве) те ком пе тен ци је при ме ни ли 
у ве о ма ма лом сте пе ну у те стом за да тим цр те жи ма. Нај ви ше 
за бри ња ва сли ка ко ја нам ука зу је да код на став ни ка – не
у мет ни ка из о ста је кључ ни ква ли тет ства ра лач ког из ра за, а 
то је пре но ше ње по ру ке по сред ством ли ков них ме ди ја, од
но сно по ве за ност ви зу ел ног са др жа ја са идеј ном по ру ком, 
ње ним кон тек стом, зна че њем ко ји се ша ље „адре сан ту” на 
ин вен ти ван на чин (про на ла зач ки дух, до се тљи вост, ду хо ви
тост). У од ре ђе ном бро ју ра до ва на став ни ка – не у мет ни ка 
до ми ни ра не по ве за ност идеј не по ру ке у вер бал ном и ви зу
ел ном из ра зу, а ако идеј на по ру ка и по сто ји, она је че сто 
ис ка за на кроз про сту ви зу ел ну и пој мов ну ре пре зен та ци
ју („бу ква лан при каз мо ти ва и по ру ке”). Код на став ни ка –  
умет ни ка је пре ваг нуо је ре зул тат ко ји иде у при лог за
сту пље но сти по ве за но сти и „ко му ни ка тив но сти” идеј не 
поруке, кон тек ста, зна че ња и ви зу ел ног при ка за/ви зу е ли
за ци је кроз ка рак те ри за ци ју де ло ва или це ли не; из ра жај
ност ви зу ел них по ру ка и сим бо ла, ду хо ви тост, ма што ви тост 
и сли ко ви ти ви зу ел ни при каз; ме та фо рич ност; је дин ство 
форме и на ра ти ва и ин вен ци ја.

Иден ти фи ко ва не су из ра же не раз ли ке и код кри те ри ју ма 
Екс пре сив ност из ра за, где је код ве ли ког бро ја на став ни ка – 
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не у мет ни ка иден ти фи ко ва но пот пу но оду ство екс пре сив но
сти из ра за, или ако по сто ји, еле мен ти цр те жа су че сто дез
ин те гри са ни, не по ве за ни, без ком по зи ци о не ор га ни за ци је, и 
ни је по стиг ну то стил ско је дин ство у из ра зу.

За раз ли ку од на став ни ка – не у мет ни ка, ка да се го во ри о 
Екс пре сив но сти из ра за, цр теж је че сто сна жан и из ра жа
јан, по стиг ну то је стил ско је дин ство ком по зи ци је би ло да је 
сло бод но, спо н та но ком по но ва ње или ана ли тич ки при ступ 
ор га ни за ци ји еле ме на та цр те жа. На при мер, за сту пље ни су 
прин ци пи као што су: ре пе ти ци ја; хар мо ни ја; до ми нан та, 
кон траст об ли ка, све тли на, ве ли чи на; ри там, кре та ње, ди на
ми зам; ор на мен тал ни, фрак тал ни си сте ми; пра вац и смер у 
ком по зи ци ји...) док су ли ков ни еле мен ти у функ ци ји цр те жа 
и при ка за ни на ма што вит на чин (на при мер, ли ни је су ге о
ме триј ске „еу клид ске” или ка ли граф ске, жи во пи сне, струк
тур не или кон тур не...; при ка за на је тек сту ра кроз гру пи са ње 
или рас пр ше ност еле ме на та цр те жа или шра фу ру...; при каз 
об ли ка као 2Д или 3Д, ор ган ски или ге о ме триј ски...; при каз 
ду би не про сто ра и др.).  

Раз ли ке ко је су иден ти фи ко ва не код Ли ков не по е ти ке у ква
ли та тив ној ана ли зи су ве о ма ин ди ка тив не. Иа ко ве ћи на на
став ни ка – умет ни ка упо тре бља ва сти ли за ци ју у цр те жу, ми
ме тич ки при ступ и ап страк ци ја се при бли жно упо тре бља ва
ју, при че му је ве ћи на цр те жа ау тен тич на, са ори ги нал ном 
ли ков ном по е ти ком и је дин ством из ра за и ме то да, без об
зи ра да ли је цр теж ап страк тан, сти ли зо ван или миметич ки. 

У цр те жи ма на став ни ка – не у мет ни ка је иден ти фи ко ван је
дан дис хар мо ни чан од нос, при че му ми ме зис, или рад по 
при ро ди до ми ни ра. Он што је за бри ња ва ју ће је сте да је у 
ве ли ком бро ју цр те жа на став ни ка – не у мет ни ка при су тан 
ша бло ни зам – сте ре о тип у ра ду, ше мат ски на ту ра ли зам, ко
пи ра ње, кич, пре у зи ма ње го то вих об ли ка и мо де ла у из ра
жа ва њу, од су ство ау тен тич но сти, или, ако не ма при су ства 
ша бло ни зма, из раз је че сто не си гу ран и не а у тен ти чан, недо
сле дан у иде ји и ме то ду. 

Од свих иден ти фи ко ва них раз ли ка, нај у па дљи ви је су за кри
те ри јум Ап страк ци ја, где је са мо 1.0% цр те жа на ставника 
– не у мет ни ка на су прот 66% цр те жа на став ни ка – умет ни ка 
ко ји су се из ра зи ли кр оз ап страк тан цр теж.

Ови ре зул та ти у ве ли кој ме ри од сту па ју од зах те ва Стан
дар да ком пе тен ци ја за про фе си ју на став ни ка у окви ру све 
че ти ри ка те го ри је (К1, К2, К3, К4) ко је се под ра зу ме ва ју да 
их је на став ник сте као у окви ру ини ци јал ног обра зо ва ња. За 
ово ис тра жи ва ње по себ но зна чај не ком пе тен ци је К1 – Ком
пе тен ци је за на став ну област, пред мет и ме то ди ку на ста ве 
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и К2 – Ком пе тен ци је за по у ча ва ње и уче ње, у ко ји ма се, по
ред оста лих ком пе тен ци ја под ра зу ме ва да на став ник:

• Зна на уч ну/умет нич ку ди сци пли ну ко јој при па да пред
мет ко ји пре да је и ње не ве зе са дру гим ди сци пли на ма;

• Раз у ме со ци јал ну ре ле вант ност са др жа ја пред ме та;

• Оства ру је функ ци о нал не, обра зов не и вас пит не ци ље ве 
у скла ду са оп штим прин ци пи ма, ци ље ви ма и ис хо ди
ма обра зо ва ња, на став ним пла ном и про гра мом пред
ме та ко ји пре да је, при ла го ђа ва ју ћи их ин ди ви ду ал ним 
каракте ри сти ка ма и мо гућ но сти ма уче ни ка;

• Си сте мат ски уво ди уче ни ке у на уч ну/умет нич ку 
дисципли ну;

• Пла ни ра под сти ца ње ди вер гент ног ми шље ња код 
учени ка;

• Пла ни ра ак тив но сти ко ји ма се раз ви ја ју на уч ни/
уметнич ки пој мо ви код уче ни ка;

• Пла ни ра раз ли чи те ак тив но сти ко ји ма под сти че 
креатив ност код уче ни ка.19

Тре ба још на по ме ну ти да су у зва нич ним про гра ми ма за 
на ста ву ли ков не кул ту ре у основ ној шко ли од 1. до 8. раз
ре да, по ред те о ри је фор ме, ли ков них тех ни ка и ма те ри ја ла, 
прак тич них ли ков них ак тив но сти, пред ви ђе ни су и са др жа
ји свет ске и на ци о нал не кул тур не ба шти не и пра и сто риј
ску, ста ро ве ков ну, сред ње ве ков ну, но во ве ков ну, мо дер ну и 
савре ме ну умет ност.

По ста вља се пи та ње: Ка да има мо ова кве ре зул та те лич них 
пре фе рен ци ја на став ни ка – не у мет ни ка (им пли цит на пе да
го ги ја), да ли они мо гу, и у ко јој ме ри, да ути чу на вас пит
нообра зов ну прак су и да оства ру ју про грам ске ци ље ве, за
дат ке и обра зов не ис хо де на став ног пред ме та ли ков на кул
ту ра, по себ но ка да се го во ри о раз ви ја њу и под сти ца њу кре
а тивно сти уче ни ка и ли ков нооб ли ков них аспе ка та дечјег 
ства ра лач ког из ра жа ва ња?

Сим бо лич ки из раз је у ре зул та ти ма на став ни ка – умет ни
ка урав но те жен из ме ђу пра ће них кри те ри ју ма. У нај ве ћем 
бр о ју цр те жа иден ти фи ко ван је на ин вен ти ван, ори ги на
лан на чин ко ри шће ња сим бо лич ког на ра ти ва у пре не се
ном зна че њу кроз ме та фо ру, але го ри ју и пер со ни фи ка ци ју. 
Ипак, уо чен је и из ве стан број оних код ко јих је до ми ни рао 

19 Стан дар ди ком пе тен ци ја за про фе си ју на став ни ка и њи хо вог про фе
сио нал ног раз воја (2011) Бе о град: ЗУ ОВ.
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натурали стич ки при каз иде је/мо ти ва, иа ко је ова квих ра до ва 
зна чај но ви ше код на став ни ка – не у мет ни ка. 

Нај и зра же ни је раз ли ке у Ико но гра фи ји цр те жа иден ти фи
ко ва не су код мо ти ва Ма шта и ве ро ва ња, као и код мо ти ва 
Емо ци је и Ап стракт ни пој мо ви, што иде у при лог ста ти
стич ки зна чај ним раз ли ка ма код Ли ков не по е ти ке, где је 
иден ти фи ко ва но од су ство Ап страк ци је и до ми на ци ја Ми
ме зи са код на став ни ка – не у мет ни ка, са ша бло ни зи ра ним 
и сте ре о тип ним из ра зом у цр те жи ма. У при лог ових кон
ста та ци ја иде и ре зул тат у ко ме мо тив Људ ске фи гу ре до
ми ни ра код обе гру пе ис пи та ни ка, при че му на став ни ци – 
умет ни ци нај че шће при ка зу ју људ ску фи гу ру, од но сно акт, 
док је у црте жи ма на став ни ка – не у мет ни ка до ми на тан при
каз људ ског ли ка кроз сте ре о тип но и ша блон ско ре ша ва ње 
започетог цр те жа.

По ла зе ћи од ре зул та та да по сто је ста ти стич ки зна чај не раз
ли ке у ре зул та ти ма на став ни каумет ни ка и на став ни кане у
мет ни ка за Кре а тив ност и Ли ков нооб ли ков ни из раз, укљу
чу ју ћи и суб ска ле за оба ин стру мен та, по твр ђу ју се хи по
те зе да има ста ти стич ки зна чај не раз ли ке у кре а тив но сти и 
ли ков нооб ли ков ном аспек ту цр те жа на став ни каумет ни ка 
(на став ни ка ли ков не кул ту ре) и на став ни кане у мет ни ка 
(на став ни ка раз ред не на ста ве) у за ви сно сти од ини ци јал
ног обра зо ва ња за про фе си ју на став ни ка. И све то у ко рист 
на став ни ка – умет ни ка чи је ини ци јал но обра зо ва ње у ма
тич ној обла сти ли ков не умет но сти зна чај но ути че на ни во 
кре а тив но сти и ни во ли ков нооб ли ков них аспе ка та цр те жа, 
одно сно на њи хо ве ком пе тен ци је у на ста ви ли ков не кул туре.

За кљу чак

Овим ис тра жи ва њем је по твр ђе на те за да на став ни ци – не
у мет ни ци не при ме њу ју у до вољ ној ме ри и основ на зна ња 
и ком пе тен ци је из обла сти ли ков не умет но сти/кул ту ре и то 
кроз ви ше аспе ка та: ни ског ско ра на те сту кре а тив но сти, по
себ но ка да је реч о ком по нен ти ори ги нал ности, ве ли ки про
це нат од су ства сим бо ли ке из ра за, идеј не по ру ке, ап стракт
ног цр те жа, као и пре о вла да ва ње сте ре о ти ји ја и ша бло ни
зма у цр те жи ма. Отво ре на су пи та ња ак ту ел них пе да го шких 
пер спек ти ва и кон се квен ци на деч ји раз вој и по др шку кре
а тив но сти уче ни ка основ но школ ског уз ра ста, по себ но по и
ма ња сми сла и зна ча ја ства ра лач ких ак тив но сти у школ ским 
про гра ми ма, као и ме то ди ке ли ков ног вас пи та ња и обра зо
ва ња у ра ду са основ но школ ском по пу ла ци јом де це. 

Ком пе тен ци је на став ни ка су је дан од кључ них фак то ра ко ји 
ути чу на успе шност вас пит нообра зов ног про це са у шко ли, 
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по себ но ин те грал ног раз во ја лич но сти, где кре а тив ност за
у зи ма зна ча јан обра зов ни ис ход. По ста вља се пи та ње да ли 
на став ни цине у мет ни ци по се ду ју аде кват не ко ме тен ци је за 
ре а ли за ци ју свих вас пит нообра зов них ци ље ва у на ста ви 
ли ков не кул ту ре у скла ду са Стан дар ди ма ком пе тен ци ја за 
про фе си ју на став ни ка, узи ма ју ћи у об зир до би је не ре зул та
те на те сту кре а тив но сти и ли ков нооб ли ков них аспе ка та? 
Да ли на став ни ци код ко јих спо соб ност кре а тив ног из ра жа
ва ња ни је до се гла ни во ком пе тен ци ја из ма тич не обла сти 
ли ков не умет но сти, ни во кре а тив не про дук ци је, есте ских 
кри те ри ју ма, као и сен зи тив но сти за иден ти фи ко ве ње и под
сти ца ње деч је кре а тив но сти и ства ра лач ког из ра жа ва ња мо
гу ква ли тет но оства ри ва ти про грам, од но сно ци ље ве, од но
сно обра зов не ис хо де на став ног пред ме та ли ков на култура  
и обез бе ди ти уче ни ци ма мак си ма лан раз вој ни учи нак? 

Та ко ђе, за па жа се по след њих го ди на и из ве стан тренд у 
акре ди та ци ји сту диј ских про гра ма на учи тељ ским фа кул те
ти ма у Ср би ји ко ји пре тен ду је да обра зу је бу ду ће пред мет не 
на став ни ке ли ков не кул ту ре, при че му се не ки ма стер про
гра ми за обра зо ва ње пред мет них на став ни ка на овим фа
кул те ти ма већ оства ру ју. Ипак, отва ра се пи та ње ква ли те та 
ова квих сту ди ја ко ји не ги ра ју ма тич ност, и ко је би у не ком 
од ис тра жи ва ња тре ба ло пре и спи та ти кроз ком па ра тив ну 
ана ли зу са про гра ми ма умет нич ких фа кул те та.  

Отва ра се и чи тав низ дру гих пи та ња, а ко ја се од но се на 
ис тра жи ва ње ни воа еле мен тар не ли ков не пи сме но сти на
став ни кане у мет ни ка, њи хо ве спо соб но сти естет ске ана
ли зе про ду ка та деч јег ликвног ства ра ла штва, раз у ме ва ња 
ли ков не по е ти ке, екс пре сив но сти, па све до по и ма ња сми
сла и функ ци је пред ме та ли ков на кул ту ра у деч јем раз во
ју оп штеобра зов ног то ком шко ло ва ња и отво ре но пи та ње 
се лек ци је при упи су бу ду ћег на став ног ка дра ка да се ра ди 
о те сту кре а тив но сти, а што не мо же би ти оправ да ње код од
су ства еле мен тар не ли ков не пи сме но сти ко ја се сти че то ком 
школо ва ња, а ко је је иден ти фи ко ва но овим ис тра жи ва њем. 

Тре ба ука за ти и на од ре ђе не скри ве не или па ра зи тске фак
то ре, ко је ни смо др жа ли под кон тро лом, а ко ји су мо гли ути
ца ти на крај ње ис хо де или ре зул та те на шег ис тра жи ва ња. 
Нај ви ше у сми слу то га да ре зул та ти ко је смо до би ли ме ре
њем ни су узро ко ва ни са мо раз ли ка ма у на чи ну про фе си о
нал не при пре ме учи те ља и на став ни ка ли ков не кул ту ре, већ 
и ути ца јем број них дру гих фак то ра (пол, уз раст, со ци јал ни 
ста тус, не фор мал но обра зо ва ње, ин ди ви ду ал не скло но сти, 
по тен ци ја ли и пси хофи зич ке мо гућ но сти и дру го) што ов
де ни смо мо гли, ни ти на ме ра ва ли, кон тро ли са ти. На осно
ву ре зул та та овог ис тра жи ва ња, мо гу ће је да ти и из ве сне 
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предло ге за уна пре ђи ва ње на став нич ких ком пе тен ци ја, по
себ но код на став ни ка – не у мет ни ка и то: по ди ћи ни во оп ште 
ли ков не кул ту ре и зна ња из обла сти ли ков не умет но сти и 
свих ње них ди сци пли на; уве сти ви ше ли ковноуметнич ке 
прак се и са мо стал ног кре а тив ног ра да, као и под сти ца ње 
свих аспе ка та кре а тив но сти и ли ков нооб ликовних аспе ка та 
кроз ини ци јал но обра зо ва ње за про фе си ју на став ни ка; у да
љем струч ном уса вр ша ва њу за по сле них у обра зо ва њу, уве
сти ве ћи број са др жа ја струч них се ми на ра ко ји по др жа ва ју 
и раз ви ја ју све прет ход но на ве де не аспек те, укљу чу ју ћи и 
ме то ди ку на ста ве ли ков не кул ту ре.
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PROFESSIONAL COMPETENECES OF TEACHERS

ARTISTS AND ARTISTSTEACHERS IN TEACHING ARTS

Abstract

Starting from different curriculums of art faculties and teaching 
colleges, as well as the competences future teachers gain in their 
study programs, the impact of various factors is analysed, like the 
impact of initial education on the level of creativity of teaching and 
divergent creative thinking or artistic/formrelated aspects seen in 
drawings etc. Established facts are then correlated to the competences 
of teachers/artists (artists who teach art in schools) and teachers/
nonartists (teachers of other subjects) for the realization of teaching 
and educational objectives, tasks and contents of arts as a primary 
school subject, as well as to the possible consequences on the creative 
development of pupils. Research was carried out on a sample of three 
hundred and thirtytwo (332) teachers from thirteen (13) Serbian cities. 
Characteristics of creative, divergent thinking were monitored based 
on indicators taken from a standardized research instrument called 
Modified Creative Williams Test (Tunik 2005), while for the monitoring 
of artistic and formrelated aspects of drawings, a special instrument 
was created. Based on differences which appear in characteristics of 
the artistic expression and depending on the initial art education i.e. 
art pedagogy, statistically significant differences were identified 
between these two populations, pointing to the need to establish new 
hypothesis, especially by further researching competences of teaching 
staff in fulfilling primary objectives of Arts as a teaching subject, and 
especially researching their impact on creative development of primary 
school pupils as well as initial education and gaining competences for 

teaching specific subjects like art.

Key words: teacher, initial education, teaching art, art pedagogy, 
creativity


