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Циљ ис тра жи ва ња је утвр ђи ва ње раз ли ка у кре а тив ним спо соб но сти-

ма де це с ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу (ЛИО)  пре и на кон вер бал-
ног и ауди тив ног под сти ца ња при из ра ди ли ков ног цр те жа. Ис тра жи ва ње је 
спро ве де но на узор ку од 60 уче ни ка из три бе о град ске шко ле за де цу оме те ну 
у ин те лек ту ал ном раз во ју, оба по ла, ка лен дар ског уз ра ста од 8 до 16 го ди-
на, школ ског уз ра ста од I до VI II раз ре да, без не у ро ло шких и ви ше стру ких 
смет њи. У свр ху про це не кре а тив но сти при ме њен је цр теж на те му „Нео би-
чан цвет“, ко ји је кон стру и сан по себ но за по тре бе овог ис тра жи ва ња. На кон 
де таљ ног об ја шње ња децa су цр та ла ли ков ни рад на за да ту те му без прет-
ход ног под сти ца ња. По сле из ве сног вре ме на уче ни ци су ауди тив но и вер бал но 
под сти ца ни. Ка ко би се ути ца ло на ства ра ње же ље за кре а тив ним ли ков ним 
пред ста вља њем де ца су сти му ли са на де лом кла сич не му зи ке, раз го во ром о 
цве ћу и ле ген дом о цве ту Зве здан. На кон то га, де ци је ре че но да на цр та ју 
што кре а тив ни ји цр теж. По ре ђе њем ре зул та та пре и по сле под сти ца ња, 
ука за но је на зна чај вер бал ног и ауди тив ног под сти ца ња за ис по ља ва ње кре-
а тив но сти де це на свим аспек ти ма цр те жа цве та: бо ја (t=-5,141, p=0,000), 
про пор ци ја (t=-3,246, p=0,002), об лик (t=-6,622, p=0,000), и про стор ни рас-
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по ред (t=-2,874, p=0,006). На осно ву до би је них ре зул та та ис тра жи ва ња ис-
ти че мо ва жност по ве зи ва ња са др жа ја ли ков не кул ту ре са са др жа ји ма срп-
ског је зи ка и му зич ке кул ту ре, што би пред ста вља ло до бру прет по став ку за 
под сти ца ње кре а тив ног из ра жа ва ња у ви зу ел ном до ме ну.

КљУЧ Не Ре ЧИ: кре а тив ност, ли ков на кул ту ра, ла ка ин те лек ту ал на оме-
те ност

УВОД

 Со ци јал но окру же ње и ње гов ути цај на кре а тив ност јед но је од но ви-
јих под руч ја ис тра жи ва ња (Ama bi le et al ., 1996, Si mon ton, 2000, Шкорц, 
2012) . У ко јој ме ри ће се ис по љи ти кре а тив ни по тен ци јал ко ји по је ди нац 
по се ду је мно го за ви си од по др шке ко ју до би ја из окру же ња (Ко пас-Ву-
ка ши но вић, 2005) . По др шка је на ро чи то бит на де ци са смет ња ма у раз-
во ју . По зна то је да ће де ца с ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу (ЛИО) 
ис по љи ти сво је кре а тив не спо соб но сти уко ли ко су аде кват но под сти ца-
на (Ар бу ти на, 2011, Га гић, 2013) . 

 Ако се узме у об зир да се раз вој кре а тив но сти ин тен зив но де ша ва у 
то ку ра ног де тињ ства и основ ног обра зо ва ња (Ка ме нов, 2008), мо же се 
ре ћи да по др шка шко ле има зна чај ну уло гу (Din kel mann, 2008, Ko lu dro-
vić & Re ić Er ce go vac, 2010) . Ви гот ски (2005), раз ма тра ју ћи ме ха ни зам 
деч јег ства ра ла штва, по себ но на гла ша ва ва жност ње го вог кул ти ви са ња 
у школ ском уз ра сту . Раз ви ја ње, ис по ља ва ње и под сти ца ње кре а тив но сти 
и је сте по же љан циљ са вре ме них обра зов них си сте ма, и као та кав се на-
ла зи у про пи си ма и пре по ру ка ма о ра ду (Мак сић, 1999, 2006) . У про це-
су еду ка ци је де ца с ЛИО, као и де ца ти пич не по пу ла ци је, сти чу зна ња и 
спо соб но сти ко ја су нео п ход на за кре а тив но из ра жа ва ње .

У кон тек сту под сти ца ња кре а тив ног по на ша ња уче ни ка у шко ли по-
себ но је по год на те мат ска ин те гра ци ја ди сци пли на и ме ди ја (Ше фер, 
2005) . На и ме, по ве зи ва њем ве ли ког бро ја иде ја из ви ше уда ље них обла-
сти по ве ћа ва ве ро ват но ћу от кри ва ња но вих ве за ме ђу по ја ва ма, што 
до во ди до про дук ци је ори ги нал них ре ше ња . Ин тер ди сци пли нар ни при-
ступ под ра зу ме ва мул ти ме диј ски при ступ, од но сно ин те гра ци ју раз ли-
чи тих ме ди ја (сли ка, филм, звук, му зи ка, го вор, по крет и сл .) (Ше фер и 
сар ., 2012) .

Кључ ни аспект кре а тив но сти и у на ста ви ли ков не кул ту ре за де цу 
с ЛИО је су струк ту рал не и те мат ске ко ре ла ци је с оста лим на став ним 
пред ме ти ма, ко је мо ра ју да об у хва те игру и ис тра жи вач ке ак тив но сти 
уче ни ка (Ја пун џа-Ми ли са вље вић, 2009) . На став ни пред ме ти мо ра ју да 
се про жи ма ју, до пу њу ју ка ко би је дан по јам био са гле дан са ви ше аспе-
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ка та (је зич ког, ма те ма тич ког, ли ков ног, му зич ког) . Уко ли ко се са др жа ји 
на ста ве ли ков не кул ту ре оства ру ју са ми за се бе, не за ви сно од оста лих 
са др жа ја, њи ма се не мо гу на нај бо љи на чин оства ри ва ти ци ље ви ко ји 
се од но се на раз вој и под сти ца ње ли ков ног ства ра ла штва (Фи ли по вић & 
Ка ме нов, 2009) .

Иако се нај ве ћи број ути са ка до би ја пу тем ви зу ел не пер цеп ци је, она 
ипак ни је је ди ни, а ни изо ло ва ни на чин сти ца ња ис ку ства . За деч је ли-
ков но ства ра ла штво ва жан чи ни лац мо же би ти и ауди тив ни фак тор, ко-
ји у зна чај ној ме ри мо же ути ца ти да се по ја ча до жи вљај од ре ђе ног фе-
но ме на (Фи ли по вић & Гру јић-Га рић, 2009) . 

По ет ска реч у сти хо ви ма пе сни ка, у при ча ма и бај ка ма, са став ни 
је део естет ских до жи вља ја и под сти ца ја на ли ков но ства ра ла штво (Јо-
ва но вић, 2001) . Од ра сли их ре ци ту ју, при ча ју или чи та ју де ци, а она их 
илу стру ју, ко ри сте ћи ра зна из ра жај на сред ства ли ков ног је зи ка . При то-
ме де ца сло бод но при ка зу ју оно што је на њих оста ви ло нај сна жни ји 
ути сак . Ве о ма је ин те ре сант но и ка да де ца илу стру ју не ку за го нет ку, пи-
та ли цу, по сло ви цу, бро ја ли цу и сл ., у че му се на ро чи то мо гу ис по љи ти 
кре а тив ност и ори ги нал ност у ми шље њу и у лич ном схва та њу пој мо ва, 
ства ри и од но са .

Зву ци му зи ке мо гу, та ко ђе, да ти сна жне им пул се за ли ков но ства ра-
ла штво . Му зи ка се мо же слу ша ти уз по сма тра ње ли ков ног де ла, ко је јој 
од го ва ра по ка рак те ру, уз му зи ку се мо же слу ша ти не ки текст из ли те-
ра ту ре ко ји ће се илу стро ва ти, му зи ком и рит мом де ца мо гу ожи вља ва-
ти сво је фи гу ре об ли ко ва не од раз ли чи тог ма те ри ја ла . Му зи ка мо же да 
„при ча при чу“ ко ју ће де ца пред ста вља ти ли ков но . На при мер, ве се ла 
ме ло ди ја ће су ге ри са ти ко ри шће ње то пли јих и жи вљих бо ја, док ће су-
мор ни ја на мет ну ти упо тре бу там ни јих то но ва . За од ре ђе не зву ке де ца 
мо гу да сми шља ју сво је ви зу ел не зна ке (за звук ги та ре, си ре не . . .) (Фи ли-
по вић & Ка ме нов, 2009) .  

С об зи ром да по сто је не до у ми це у обла сти ли ков ног ства ра ла штва, 
на ко ји на чин и ко јим ме то да ма под сти ца ти деч је из ра жа ва ње, циљ овог 
ра да је да се утвр ди зна чај вер бал ног и ауди тив ног под сти ца ња за ис по-
ља ва ње ли ков них спо соб но сти код де це с ЛИО .

МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Узо рак

Узо рак об у хва та 60 де це из три бе о град ске основ не шко ле, оба по ла . 
Кри те ри ју ми за из бор ис пи та ни ка под ра зу ме ва ли су ла ку ин те лек ту ал-
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ну оме те ност, ка лен дар ски уз раст од 8 до 16 го ди на, школ ски уз раст од 
I до VI II раз ре да, као и од су ство не у ро ло шких и ви ше стру ких смет њи .

ИН СТРУ МЕНТ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

За про це ну кре а тив них по тен ци ја ла уче ни ка у под руч ју ли ков не 
кул ту ре, ко ри шћен је цр теж на те му „Нео би чан цвет“, кон стру и сан 
по себ но за по тре бе овог ис тра жи ва ња . На ска ли од 1 (ни ско из ра же на 
кре а тив ност) до 5 (ви со ко из ра же на кре а тив ност) вред но ва ни су сле де-
ћи аспек ти: упо тре ба бо је, про пор ци ја, об ли ци и про стор ни рас по ред . 

Ис тра жи ва ње је спро ве де но у то ку школ ске 2010-2011 . го ди не . Уче-
ни ци су пр во цр та ли ли ков ни рад на за да ту те му без прет ход ног под сти-
ца ња . За да так је био да уче ни ци на цр та ју што нео бич ни ји цвет, ко ји су 
по же љи мо гли да бо је др ве ним бо ји ца ма . Пред ви ђе но вре ме за за вр ше-
так цр те жа био је је дан школ ски час . На кон де таљ ног об ја шње ња децa су 
цр та ла ли ков ни рад на за да ту те му без прет ход ног под сти ца ња . По сле 
из ве сног вре ме на де ца су под сти ца на у скла ду са за да том те мом – као 
мо ти ва ци ја је по слу жи ло де ло кла сич не му зи ке „Ду ет цве ћа“, ле ген да 
о цве ту Зве здан и раз го вор о цве ћу, при ли ка ма у ко ји ма се по кла ња и 
емо ци ја ма ко је из ра жа ва . На кон то га де ци је ре че но да на цр та ју што 
кре а тив ни ји цр теж .

Оста ле по дат ке ко ји су по треб ни за ово ис тра жи ва ње, а ко ји се од-
но се на ни во ин те лек ту ал ног функ цо ни са ња, ка лен дар ски и школ ски 
уз раст, од су ство не у ро ло шких и ви ше стру ких смет њи, до би је ни су стан-
дард ном ана ли зом пе да го шке до ку мен та ци је .

Од па ра ме та ра де скрип тив не ста ти сти ке ко ри шће ни су арит ме тич-
ка сре ди на, стан дард на де ви ја ци ја и стан дард на гре шка . За те сти ра ње 
ста ти стич ке зна чај но сти раз ли ка сред њих вред но сти ко ри шћен је t-тест 
за за ви сне узор ке . 

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Утвр ђе на је ви со ко ста ти стич ки зна чај на раз ли ка у ни воу ис по ље-
не кре а тив но сти на цр те жи ма де це пре и по сле под сти ца ња (Та бе ла 
1) . Пре под сти ца ња про сеч на укуп на вред ност цр те жа из но си 14,23, 
СД=3,033, а по сле под сти ца ња 16,78, СД=3,152 (t=-8,009, p=0,000) . Ви-
со ко ста ти стич ки зна ча јан ре зул тат до би јен је на свим аспек ти ма кре а-
тив но сти ли ков ног про дук та де це (бо ја, про пор ци ја, об лик, про стор ни 
рас по ред) .
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Табела 1. Анализа цртежа „Необичан цвет“,  
пре и после подстицања

Ајтем
AS

SD SE t df p
Pre Posle

Боја 3,00 3,77 1,155 0,149 -5,141 59 0,000

Пропорција 4,13 4,47 0,795 0,103 -3,246 59 0,002

Облик 2,92 3,87 1,111 0,143 -6,622 59 0,000

Просторни распоред 4,13 4,45 0,854 0,110 -2,874 59 0,006

Укупно 14,23 16,78 2,466 0,318 -8,009 59 0,000

ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА СА ЗАКЉУЧКОМ

До би је ни по да ци ука зу ју да на кон ауди тив ног и вер бал ног под сти-
ца ња де ца с ЛИО ис по ља ва ју ви ши сте пен кре а тив но сти на сво јим цр те-
жи ма . 

Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да де ца с ЛИО по зи тив но ре а гу ју на му зи-
ку ко ја на њих де лу је под сти цај но на ви ше на чи на: емо ци о нал но, со ци-
јал но и кре а тив но (Ја пун џа-Ми ли са вље вић, 2009), ми смо као мо ти ва-
ци ју ко ри сти ли ари ју „Ду ет цве ћа“ из опе ре „Лак ме“ . У ком по зи ци ји су 
раз ли чи тим то но ви ма и ин стру мен ти ма до ча ра не мно ге ка рак те ри сти-
ке цве то ва – бо је, тек сту ре, кон тра сти, ве ли чи не . Уче ни ке смо усме ра-
ва ли у прав цу тра же ња раз ли чи тих ре ше ња хар мо ни је и кон тра ста бо-
ја, од но са у вид ном по љу и ве зи ва ња об ли ка . Же ле ли смо да слу ша њем 
му зи ке код уче ни ка под стак не мо уну тра шњу мо ти ва ци ју, да иза зо ве мо 
ства ра ње асо ци ја ци ја о ра зно бој ном цве ћу на ли ва да ма, рас по ре ду цве-
то ва, њи хо вим раз ли чи тим об ли ци ма и ве ли чи на ма, што би до при не ло 
ре а ли зо ва њу ма што ви тих и ори ги нал них ре ше ња . То ком под сти ца ња са 
уче ни ци ма је раз го ва ра но о сим бо лич ном зна че њу по је ди них цве то ва, 
о при ли ка ма у ко ји ма се по кла ња ју, емо ци ја ма ко је из ра жа ва ју, што та-
ко ђе мо же по слу жи ти као ауди тив ни под сти цај за раз и гра ва ње ства ра-
лач ке ма ште . Ка ко би код де це кроз раз го вор про бу ди ли ра до зна лост 
и ка ко би њи хо ви ра до ви би ли за сно ва ни и на еле мен ти ма ствар ног и 
на еле мен ти ма не ствар ног, то ком под сти ца ња је ис при ча на и ле ген да о 
цве ту Зве здан .
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Об зи ром да ли ков на кул ту ра при па да ви зу ел ном до ме ну, ин те ре-
сант но је ка ко звук у зна чај ној ме ри мо же ути ца ти да се по ја ча до жи-
вљај од ре ђе не ви зу а ли за ци је . Ис пи ти ва њем де це пред школ ског уз ра ста 
до ка за но је да се слу ша ње му зи ке то ком цр та ња од ра жа ва кроз ни во 
сим бо лич ког, зна ков ног из ра жа ва ња у ли ков ном ства ра ла штву де це . Де-
ца ко ја су би ла из ло же на му зи ци при ли ком ли ков ног ства ра ња има ју 
ве ћу по тре бу да сво је до жи вља је и од но се пре ма му зич ким са др жа ји ма 
са оп ште што ја сни је . Код де це ко ја ни су сти му ли са на му зи ком за па жа 
се ни жи кре а тив но-емо ци о нал ни ни во у од но су на ин те лек ту ал ни ни во, 
што во ди ру ти ни, по на вља њу на у че ног, дру гим ре чи ма, до не кре а тив них 
ре ше ња (Фи ли по вић & Гру јић-Га рић, 2009) .

По је ди ни ауто ри по др жа ва ју на ше ре зул та те и об ја шња ва ју ка ко 
са др жа ји ли ков не кул ту ре мо гу успе шно да се по ве жу са са др жа ји ма 
срп ског је зи ка и му зич ке кул ту ре (Јо ва но вић, 2001, Фи ли по вић, 2011), 
од но сно ка ко до жи вљај јед не вр сте мо же да по слу жи као осно ва за из раз 
кре а тив но сти у дру гом ви ду (Фи ли по вић & Ка ме нов, 2009) . Тра га њем по 
раз ли чи тим обла сти ма до ла зи се до ве ли ког бро ја иде ја и ори ги нал них 
ре ше ња . Та ко ђе, ра све тља ва ње про бле ма из раз ли чи тих угло ва по ме ра-
њем по зи ци је по сма тра ња и ана ли зе, ути че и на раз вој флек си бил ног 
ми шље ња и пред ста вља по го дан кон текст за ства ра лач ке ак тив но сти 
уче ни ка (Ше фер, 2005) .

Мо же се за кљу чи ти да је у про це су еду ка ци је и ре ха би ли та ци је де це 
с ЛИО нео п ход но што ви ше по ве зи ва ти ли ков но ства ра ла штво са дру-
гим под руч ји ма ра да, и да то по ве зи ва ње бу де у скла ду са деч јим по тре-
ба ма, мо гућ но сти ма и при ро дом раз во ја њи хо ве лич но сти .
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SUMMARy

The aim of the research is determining the differences in creative 
abilities in children with mild intellectual disability (MID) before and after 
verbal and auditory prompting during the creation of an art drawing . The 
research was conducted on a sample of 60 students from three Belgrade 
schools for children with developmental disabilities, of both sexes, calendar 
age 8 through 16, school age I -VIII grade, with no neurological or multiple 
disorders . For the purpose of estimating creativity, we used drawing on the 
topic “Peculiar flower”, designed specifically for the needs of this research . 
Following a detailed explanation, children engaged in drawing an art work 
on the given topic with no previous prompting . After a while, the students 
were given visual and auditory incentive . In order to influence the desire 
for creative artistic expression, the children with stimulated through a 
piece of classical music, talk about flowers and a legend about a flower 
called “Zvezdan (The starry one)” . Subsequently, the children were told to 
make a drawing as creative as they can . Comparison of the results before 
and after the prompting to express creativity pointed to the importance of 
verbal and auditory prompting for expressing creativity in children, as seen 
on all aspects of the flower drawing: color (t=-5,141, p=0,000), proportion 
(t=-3,246, p=0,002), shape (t=-6,622, p=0,000) and spatial distribution 
(t=-2,874, p=0,006) . Based on the results obtained, we emphasize the 
importance of connecting the contents of art lessons with contents of 
Serbian language lessons and music culture, which would make for a good 
basis for prompting of creative expression in the visual domain .

KEY WORDS: creativity, art lessons, mild intellectual disability


