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У ре а ли за ци ји за да та ка и ства ра лач ких ак тив но сти ма ло де це с ин-

те лек ту ал ном оме те но шћу ће са мо стал но до вр ши ти за по че ти за да так, 
ве ћи ни је по тре бан кон стан тан под сти цај. Циљ ра да је да се утвр ди 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 под сти ца ња при из ра ди ли ков ног цр те жа у од но су на 
пол. Узо рак је чи ни ло 69 уче ни ка из че ти ри бе о град ске основ не 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 8-16 
го ди на, без не у ро ло шких и ви ше стру ких смет њи. До би је ни ре зул та ти ука зу-
ју на ста ти стич ки зна чај ну раз ли ку из ме ђу де ча ка и де вој чи ца на укуп ном 
ско ру кре а тив но сти цр те жа, и на упо тре би бо ја и про стор ном рас по ре ду 
пре под сти ца ња, док се та раз ли ка не уоча ва на кон под сти ца ња. До би је ни 
ре зул та ти ука зу ју на по тре бу при ме не ин ди ви ду а ли зо ва ног при сту па у ра ду 
са де цом с ЛИО ка ко би се ува жа ва ле осо бе но сти де те та и под сти ца ло кре а-
тив но ли ков но из ра жа ва ње, као и на нео п ход ност да љих ис пи ти ва ња пол них 
раз ли ка у кре а тив но сти код де це с ЛИО.
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сти ца ње, пол не раз ли ке
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УВОД

Кре а тив ност се нај че шће де фи ни ше као спо соб ност чо ве ка да ства ра 
но ви ну ко ја ће би ти ко ри сна, при мен љи ва, уну тар од ре ђе ног со ци јал ног 
кон тек ста (Kampylis & Val ta nen, 2010, Run co & Ja e ger, 2012, So mo la nji 
i Bog nar, 2008). Под но ви ном се под ра зу ме ва ју но ве иде је и за кључ ци, 
но ви на чи ни ре ша ва ња про бле ма, но ве те о ри је, скулп ту ре, сли ке и сл. 
Кре а тив ност се мо же ма ни фе сто ва ти у раз ли чи тим обла сти ма (му зич-
кој, тех нич кој, ли ков ној, на уч ној...), као и у сва ко днев ном жи во ту (Iv ce-
vic & Mayer, 2009, Ric hards, 2010). Де ца су та ко ђе спо соб на да ства ра ју 
но ве и нео бич не про дук те ко ји су свој стве ни де чи јем пер ци пи ра њу све-
та (Ko lu dro vić i Re ić Er ce go vac, 2010).

По је ди ни ауто ри за сту па ју став да ис по ља ва ње кре а тив но сти у зна-
чај ној ме ри за ви си од бо гат ства ис ку ства (Во гот ски, 2005) и ис ти чу зна-
чај кре а тив но под сти цај не сре ди не (Hu zjak, 2006, win ner, 2005). Све ви-
ше се ука зу је на зна чај про гра ма ко ји под сти чу кре а тив ност код де це у 
раз ли чи тим под руч ји ма умет но сти (Ko ut so u pi dou & Har gre a ves, 2009, 
Lin, 2010), па и цр та њу (Dzi ed zi e wicz et al., 2013, Ga ra i gor do bil & Ber ru-
e co, 2011).

Кре а тив ност де це с ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу (ЛИО) на-
ро чи то не тре ба по сма тра ти као уро ђе ну спо соб ност ко ја ће се раз ви-
ја ти са ма од се бе. Ре зул та ти прет ход них ис тра жи ва ња ис ти чу зна чај 
раз ли чи тих на чи на под сти ца ња кре а тив ног из ра жа ва ња код де це с ЛИО 
(Га гић и Ја пун џа-Ми ли са вље вић, 2013, Га гић и сар., 2013). Што је де те 
ви ше ви де ло, чу ло и пре жи ве ло, што је ви ше са зна ло и усво ји ло, што са 
ви ше еле ме на та ствар но сти рас по ла же у свом ис ку ству, то ће зна чај ни-
ја и про дук тив ни ја би ти де лат ност ње го ве ма ште. Сти му ли са ње раз во ја 
кре а тив них спо соб но сти би тре ба ло да бу де у скла ду са пси хо фи зич ким 
спо соб но сти ма и ка рак те ри сти ка ма лич но сти. При ли ком под сти ца ња 
ли ков ног из ра жа ва ња по треб но је от кри ти све уну тра шње по тре бе и ин-
те ре со ва ња уче ни ка и по кре ну ти га на ак тив ност, ко ја се за тим усме ра ва 
и ре гу ли ше у же ље ном прав цу, по шту ју ћи увек оно уну тра шње и ускла-
ђу ју ћи с тим спо ља шње под сти ца је (Јо ва но вић, 2002). 

Има ју ћи у ви ду ин ди ви ду ал не раз ли ке ко је се ма ни фе сту ју у деч јим 
цр те жи ма (Јок си мо вић и сар., 2010), по ста вља се пи та ње пол них раз ли-
ка у ис по ља ва њу кре а тив них спо соб но сти кроз цр теж. Ис тра жи ва ња ко ја 
се ба ве овом про бле ма ти ком да ју по дат ке ко ји ни су кон зи стент ни. По је-
ди ни ауто ри из ве штва ју о раз ли ка ма у ис по ља ва њу кре а тив но сти из ме ђу 
де ча ка и де вој чи ца ти пич не по пу ла ци је (Her cog & Duh, 2011, Liu, 2007, 
Мак сић и Ђу ри шић-Бо ја но вић, 2004), а с дру ге стра не, Бер и Ка уф ман 
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(2008) на во де да у ве ли ком бро ју ис тра жи ва ња ни је за бе ле же на раз ли ка 
ме ђу ис пи та ни ци ма раз ли чи тог по ла. Ка да се ра ди о де ци с ЛИО, по сто је 
ис тра жи ва ња ко ја ука зу ју на бо ље ре зул та те де вој чи ца на по је ди ним по-
ка за те љи ма кре а тив ног ми шље ња ко је је про це ње но цр та њем - флек си-
бил ност и но ви на (Ја пун џа-Ми ли са вље вић и сар., 2012), док дру ги ауто ри 
ни су утвр ди ли по сто ја ње пол них раз ли ка (Ар бу ти на, 2011). 

Има ју ћи у ви ду ма ли број ис тра жи ва ња о кре а тив ним спо соб но сти-
ма код де це с ин те лек ту ал ним де фи ци том у на шој сре ди ни, де фи ни са ли 
смо овај рад као по ку шај ра све тља ва ња под сти ца ња кре а тив но сти код 
де це с ЛИО са аспек та по ла.

ЦИ љЕ ВИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Из све га на ве де ног про из и ла зи ис тра жи вач ки про блем овог ра да, 
фор му ли сан у пи та њу: Да ли по сто је раз ли ке у ис по ља ва њу кре а тив но-
сти при из ра ди цр те жа код де це с ЛИО при под сти ца њу ли ков ног из ра-
жа ва ња у од но су на пол?

Ис тра жи ва ње ко је смо спро ве ли има за циљ да се утвр ди раз ли ка у 
ис по ља ва њу кре а тив но сти де це с ЛИО пре и на кон под сти ца ња при из-
ра ди цр те жа у од но су на пол.

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА

Узорак

Узорком је обухваћено 69 деце са лаком интелектуалном ометено-
шћу календарског узраста од 8 до 16 година, без неуролошких и вишес-
труких сметњи. 

Кад је у пи та њу пол на струк ту ра узор ка, му шки пол чи ни ло је 55,1% 
ис пи та ни ка, а 44,9% уче ни ка је би ло жен ског по ла (Та бе ла 1).

Табела 1. Дистрибуција узорка  
према полу

Пол Број %

Мушки 38 55,1%

женски 31 44,9%

Укупно 69 100%
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Ток и начин истраживања

Ис тра жи ва ње је оба вље но у то ку школ ске 2010/2011. го ди не у  че ти-
ри основ не шко ле за де цу оме те ну у ин те лек ту ал ном раз во ју на те ри то-
ри ји Бе о гра да. Де ца су ис пи ти ва на у дру гом по лу го ди шту и ис пи ти ва ње 
је спро ве де но у гру па ма до 5 уче ни ка. 

Пр вог да на уче ни ци су на кон де таљ ног об ја шње ња 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. За то је био пред ви ђен је дан школ ски час. Сле де ћег да на уче ни ци 
су ви зу ел но, так тил но, ауди тив но и ол фак тив но под сти ца ни у скла ду са 
за да том те мом, на кон че га је ре че но да на цр та ју што кре а тив ни ји цр теж. 

Цр те же су про це њи ва ли про фе сор ме то ди ке на ста ве ли ков не кул ту-
ре и де фек то лог, ко ји су их вред но ва ли на пе то сте пе ној 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). Оце њи-
ва ли су сле де ће аспек те: упо тре бу бо је, про пор ци ју, об ли ке и про стор ни 
рас по ред. 

Оста ли по да ци (по да ци о ко е фи ци јен ту ин те ли ген ци је, по лу, уз ра-
сту, од су ству не у ро ло шких и ви ше стру ких смет њи) по треб ни за ово ис-
тра жи ва ње су пре у зе ти из школ ске до ку мен та ци је.

До би је ни ре зул та ти су пр ка за ни та бе лар но. За об ра ду по да та ка при-
ме ње ни су де скрип тив ни (уче ста лост, стан дард на де ви ја ци ја и арит ме-
тич ка сре ди на) и ана ли тич ки (t-тест за не за ви сне узор ке) ста ти стич ки 
ме то ди. 

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

По је ди ни аспек ти кре а тив но сти про це ње не цр та њем нео бич ног цве-
та се зна чај но раз ли ку ју код де ча ка и де вој чи ца. При пр вом те сти ра њу 
сред ња вред ност укуп ног ско ра кре а тив но сти на цр те жу код де вој чи ца 
из но си 15,10 бо до ва (SD=2,970), код де ча ка 13,32 (SD=2,978), што је ста-
ти стич ки зна ча јан ре зул тат (t=-2,474, p=0,016). 

На цр те жу цве та пре под сти ца ња де вој чи це су до би ле ве ћи скор 
на про стор ном рас по ре ду цр те жа (де вој чи це AS=4,32, SD=0,791, де ча-
ци AS=3,89, SD=0,924) што је ста ти стич ки зна ча јан ре зул тат (t=-2,072, 
p=0,042), као и на упо тре би бо ја (де вој чи це AS=3,32, SD=1,077, де ча-
ци AS=2,74, SD=1,178) што је, та ко ђе, ста ти стич ки зна ча јан ре зул тат 
(t=-2,154, p=0,035). Ко ре ла ци ја из ме ђу кре а тив них спо соб но сти де це 
с ЛИО пре под сти ца ња при из ра ди ли ков ног ра да у од но су на пол при-
ка за на је у та бе ли 2.
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Табела 2. Корелација између креативних способности деце с ЛИО  
пре подстицања при изради ликовног рада у односу на пол 

Ајтем Пол AS SD t df p

Боја
М 2,74 1,178

-2,154 66,100 0,035
ж 3,32 1,077

Облик
М 2,74 0,891

-1,582 61,502 0,119
ж 3,10 0,978

Пропорција
М 3,95 1,038

-1,310 66,384 0,195
ж 4,26 0,930

Просторни распоред
М 3,89 0,924

-2,072 66,823 0,042
ж 4,32 0,791

Укупно
М 13,32 2,978

-2,474 64,312 0,016
ж 15,10 2,970

На кон под сти ца ња, раз ли ке из ме ђу по ло ва ни су би ле ста ти стич ки 
зна чај не ни на укуп ном ско ру кре а тив но сти про це ње не из ра дом цр те жа, 
ни на ај те ми ма про стор ни рас по ред и бо ја, што је при ка за но у та бе ли 3.

Табела 3. Корелација између креативних способности деце с ЛИО 
после подстицања при изради ликовног рада у односу на пол 

Ајтем Пол AS SD t df p

Боја
М 3,63 1,172

-0,409 66,205 0,684
ж 3,74 1,064

Облик
М 3,84 1,079

0,381 63,867 0,705
ж 3,74 1,094

Пропорција
М 4,37 0,913

-0,729 66,918 0,468
ж 4,52 0,769

Просторни распоред
М 4,34 0,909

-0,195 61,783 0,846
ж 4,39 0,989

Укупно 
М 16,21 3,370

-0,750 65,371 0,456
ж 16,81 3,209

ДИСКУСИЈА

На ше ис тра жи ва ње по ка зу је да је раз ли ка у кре а тив но сти из ме ђу 
де ча ка и де вој чи ца ста ти стич ки зна чај на пре под сти ца ња, та ко што су 
де вој чи це по ка за ле бо ље ре зул та те, али не и по сле под сти ца ња. Мо гу ће 
да је де ча ци ма би ло по треб но да се „за гре ју“ цр та ју ћи пр ви цр теж, па да 
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на кон под сти ца ња по ка жу сво ју ве ћу кре а тив ност. Или се ве ћа кре а тив-
ност де вој чи ца пре под сти ца ња мо же при пи са ти мо гућ но сти да је те ма 
за дат ка би ла бли ски ја де вој чи ца ма па је то до при не ло бо љим ре зул та ти-
ма, а да смо аде кват ним под сти ца њем ус пе ли да за ин те ре су је мо де ча ке 
за рад, па се раз ли ка ме ђу по ло ви ма из гу би ла на кон под сти ца ња. На ша 
сле де ћа прет по став ка од но си се на чи ње ни цу да је ма ња успе шност де-
ча ка на пр вом цр те жу би ла усло вље на и пол ним сте ре о ти пи ја ма, ко је се 
од но се на ми шље ње да су де ча ци у про се ку ма ње спрем ни за ли ков но 
из ра жа ва ње и да ма ње ужи ва ју у цр та њу. У окру же њу где се тач но зна ју 
му шке и жен ске уло ге де ча ци до жи вља ва ју ли ков ну кул ту ру као пред-
мет не при ме рен њи хо вој уло зи. И у том слу ча ју као раз лог што се не 
уоча ва раз ли ка у кре а тив но сти ме ђу по ло ви ма на дру гом цр те жу ви ди-
мо као по сле ди цу до брог сти му ли са ња де ча ка за рад. 

Ка да се ана ли зи ра упо тре ба бо је на цр те жи ма де це с ЛИО, при ме-
ћу је се да су де вој чи це успе шни је по овом кри те ри ју му пре под сти ца ња, 
док на дру гом цр те жу ни је из ме ре на раз ли ка ме ђу по ло ви ма. Пер цеп-
ци ја бо ја за сни ва се на би о ло шким осно ва ма. Осе тљи вост за бо је за ви сна 
је и од де мо граф ских и пси хо ло шких ка рак те ри сти ка љу ди (пол, уз раст, 
кул ту ра, афек тив ни по тен ци јал), по ве за на је са раз ли чи тим ка рак те ри-
сти ка ма (та ла сна ду жи на, осе тљи вост су бјек та на бо ју и кон траст, кон-
зи стент ност у пре по зна ва њу бо ја) (Sa un ders, 1998, Ми ло ше вић, 2002). 
Бу ду ћи да са ме бо је, пре све га, от кри ва ју деч ји емо ци о нал ни жи вот, Тр-
сте њак сма тра да је ра зу мљи во што де вој чи це при ли ком сли ка ња ви-
ше ко ри сте бо је, бу ду ћи да су осе ћај ни је од де ча ка (Тр сте њак, 1987). 
Ино стра ни ауто ри су до шли до ре зул та та да жен ске осо бе ко ри сте ви ше 
ре чи од му шка ра ца ка ко би опи са ле од ре ђе ну бо ју (Art hur et al., 2007). 
Син дик је за кљу чио да код де це пред школ ског уз ра ста по сто ји при влач-
ност и од бој ност пре ма од ре ђе ним бо ја ма де фи ни са на пол ним сте ре о-
ти пи ма (Син дик, 2011). 

За кре а тив ност цр те жа бит но је и ка кав је про стор ни рас по ред еле ме-
на та уну тар це ли не. Пре ма до би је ним по да ци ма, по стиг ну ћа де вој чи ца 
на овом ај те му су ста ти стич ки зна чај но бо ља од по стиг ну ћа де ча ка пре 
под сти ца ња. На цр те жи ма де вој чи ца уоче но је че шће сла га ње еле ме на-
та цр те жа у не ка кав ред. Оне ре ђа ју цве то ве у хо ри зон тал ном ни зу, по 
ли ни ји ко ју по ву ку као ли ни ју тла, или по до њој иви ци па пи ра. На суб-
те сту Цр та ње Ака ди ја те ста раз вој них спсоб но сти, ко ји се, из ме ђу оста-
лог, оце њу је на осно ву про стор них од но са за да тих еле ме на та, де вој чи це 
са смет ња ма у уче њу по ка зу ју бо ље ре зул та те од де ча ка (Гли го ро вић и 
Ра дић-Ше стић, 2011). Да су де вој чи це бо ље у гра фич кој ре пре зен та ци ји 
про стор них од но са, по твр ђе но је и у ис тра жи ва њу спо соб но сти цр та ња 
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код де це мла ђег школ ског уз ра ста оп ште по пу ла ци је (Гли го ро вић и Ву-
чи нић, 2011), као и у ис тра жи ва њу ко је је ис пи ти ва ло спе ци фич но сти 
при ка за про стор них од но са на цр те жу људ ске фи гу ре слу шно оште ће не 
де це у од но су на чу ју ћу (Ра дић-Ше стић и Та шић-Иво вић, 2007). И пре-
ма ре зул та ти ма ис пи ти ва ња ино стра них ауто ра, то ком мла ђег школ ског 
уз ра ста де вој чи це су не што бо ље у ре ша ва њу ви зу о спа ци јал них за да та ка 
(wat son et al., 2003). 

ЗА КљУ ЧАК

На шим ис тра жи ва њем утвр ђе но је по сто ја ње ста ти стич ки зна чај не 
раз ли ке у по стиг ну ћи ма де ча ка и де вој чи ца при из ра ди ра да на за да ту 
те му пре под сти ца ња, и то у ко рист де вој чи ца (t=-2,474, p=0,016) По-
ре ђе њем ре зул та та де ча ка и де вој чи ца на по је ди нач ним ај те ми ма, пре 
под сти ца ња уоче на је раз ли ка у упо тре би бо ја (t=-2,154, p=0,035), и про-
стор ном ор га ни зо ва њу цр те жа (t=-2,072, p=0,042). На кон под сти ца ња 
ни су за бе ле же не раз ли ке ме ђу по ло ви ма.

До ка за но је да су деч ји цр те жи су бјек тив но обе ле же ни, што је по-
сле ди ца ин ди ви ду ал них раз ли ка из ме ђу де це (Фи ли по вић, 2009). У на-
шем ис тра жи ва њу гу бље ње раз ли ке у кре а тив ним по стиг ну ћи ма из ме ђу 
де ча ка и де вој чи ца на кон под сти ца ња је у скла ду са чи ње ни цом да ор-
га ни за ци ја на став ног про це са тре ба да бу де ру ко во ђе на осо бе но сти ма и 
мо гућ но сти ма сва ког по је ди нач ног де те та (Ger ber, 2005, Hug hes et al., 
2002, Ђор ђе вић, 2011), ка ко би се раз ли чи тим под сти ца ји ма обез бе ди ла 
мак си мал на ан га жо ва ност и ак тив ност уче ни ка у ства ра лач ким про це-
си ма. У ра ду са де цом са смет ња ма у раз во ју, као и са де цом ти пич ног 
раз во ја, увек би се тре ба ло ру ко во ди ти прет по став ком да је сва ко де те 
је дин стве но у сво јој би оп си хо со ци јал ној сфе ри, и да су де ца у свом ра-
сту и раз во ју ви ше раз ли чи та не го слич на (Ко јић и Мар ков, 2011). При-
ли ком пла ни ра ња и ре а ли за ци је ра да са де цом са ЛИО је од из у зет не 
ва жно сти узе ти у об зир кул ту рал не, ра сне, со ци јал не, ин ди ви ду ал не и 
све дру ге ка рак те ри сти ке сва ког де те та (Ја пун џа-Ми ли са вље вић, 2009).  

Рас по ло жи ви по да ци, до би је ни на шим и ис тра жи ва њи ма дру гих 
ауто ра, ука зу ју на нео п ход ност да љих ис пи ти ва ња усме ре них на утвр-
ђи ва ње пол них раз ли ка у ис по ља ва њу кре а тив но сти код де це с ЛИО.
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SUMMARY
 

In realization of tasks and creative activities, few children with 
intellectual disability will finish the taken task on their own; most of 
them are in need of constant encouraging.  The aim of this research was 
to determine the difference in creative abilities of children with mild 
intellectual disability (MID) before and after prompting during creation of 
an art drawing with regard to gender. The sample consisted of 69 students 
from four primary schools for children with developmental disabilities in 
Belgrade, both gender, calendar age 8 through 16, with no neurological 
and multiple disorders. The results obtained show a statistically relevant 
difference between boys and girls on the total score for drawing creativity, 
as well as on the use of colors and spatial distribution before prompting, 
whereas after prompting this difference is not observed. The results point 
to the need for employing individual approach in work with children with 
MID, in order to respect the particularity of every child and to encourage 
creative artistic expression, and the need for further examination of gender 
differences in creativity in children with MID.

KEY wORDS: creativity, mild intellectual disability, prompting, gender 
differences


