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Pregledni rad

ЕФИКАСНОСТ ДИДАКТИЧКИХ ИНСТРУКЦИЈА У ПОДСТИЦАЊУ
КРЕАТИВНОСТИ УЧЕНИКА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

____________________________________________________________________
Апстракт: У раду се даје приказ дидактичких инструкција којима се код даровитих
ученика четвртог разреда основне школе подстицало манифестовање креативних способности у
решавању проблема, тј. приказују се домети Метода групне дискусије и инструкције из Озборнове
стратегије контролног листа: Истражи и испробај неке друге могућности примене идеја!
Адаптирај (шта је још слично овоме, шта друге идеје сугеришу?), Модификуј (мењање значења;
боје; покрета; звука; облика)! Смањи (редукуј – шта одузети, смањити, кондензовати)! Замени
(шта све може доћи уместо овога – други материјал, други процеси, друге методе решавања)!
Измени распоред елемената! Комбинуј две или више идеја, и др. (према: Hellriegel & Slocum,
1989), које су имале намеру да усмере мишљење и понашање ученика током креативног решавања
проблема.
Приказују се и вежбе и ефекти елемената НТЦ програма, који су фокусирани ка
коришћењу стимулус речи и усмерењима према тражењу удаљених асоцијација, као и на
подстицање удаљених релација као посредника између дражи и одговора, као медијатора у
подстицању флуентности, флексибилности и др. елемената креативног мишљења (моторичке
вежбе, креирање мапа учења, састављање и решавање загонетних прича и загонетних питања,
писање питања у којима се крије одговор и нелогичних прича и коришћење ИКТ-а за креативне
приступе).
Кључне речи: дидактичке инструкције, креативност, Озборнова стратегија, НТЦ
програм.

____________________________________________________________________

Значај рада са даровитим и креативним ученицима
Некад се сматрало да су природна богатства најважнији услов за
привредни и општи развој једне земље, а касније је том услову додат још један
– финансијски капитал. Стручни кадар је на тој листи приоритета стављан тек
на треће место да би, у новије време, полазећи од искуства, тај редослед био
измењен. Сада читав цивилизовани свет сматра да је стручни кадар, нарочито
кадар креативних способности, највећи потенцијал сваке земље (Вилотијевић,
Н., 2003).
Да би увидео да ли ученик има потенцијал који указује на опште
способности, наставник треба да му пружи прилику да то и испољи у
различитим ситуацијама и областима. Ученику, обдареном неком специјалном
1 zoricavlajkovac@gmail. com
2 snezanavlajkovac@gmail.com
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способношћу, ваља омогућити да се искаже, подстаћи га и осоколити да би
напредовао. Наставнику је неопходно да познаје структуру интелекта да би са
њом ускладио наставни процес. Етапе у наставном процесу треба да буду у
хармоничном односу са фазама мисаоног процеса (Вилотијевић, Н., 2003).
Циљеви васпитања и образовања су одувек представљали уопштене
тежње друштва, синтезу жеља у погледу васпитања и образовања младих.
Савремени услови живота, међутим, захтевају еластичнији приступ у
формулисању општих циљева васпитања. У новије време, креативност се све
више помиње као један од основних задатака васпитања деце (Стојановић,
1997).
Проф. Н. Трнавац предлаже неколико основних, најопштијих циљева
васпитања:
‒ свестрано развијање свих потенцијала личности (наследних и
стечених), и њихово богаћење и обједињавање у разноврсности;
‒ развијање критичке способности и самосталности личности;
‒ омогућавање личности да кроз активности развија и стално усавршава
своје стваралачке способности и тако обезбеђује и унапређује свој
друштвени статус (Стојановић, 1997).
Шта је креативност и како је развијати код деце?
Проучавање развоја даровитих и подстицање њихових способности,
вештина, интересовања и талената, све више се приближава проучавању
развоја одраслих стваралаца. Креативност се најчешће разматра у контексту
даровитости и талента, тако што се сва три појма приписују особама,
понашањима или производима. Даровитост се одређује као својство личности
– специфичан склоп карактеристика међу којима су најважније високе
интелектуалне способности, креативност, повољно мишљење о себи, висока
мотивисаност и посвећеност одређеној области људске делатности (наука,
уметност, спорт). Креативност доприноси човековој слободи и срећи, а
припада својству личности које је подложно васпитавању и развојности. Да би
сачувао своју посебност и развио своју креативност, појединац има потребу за
одговарајућом подршком, а значајан део те подршке треба да пружи школа и
сâм наставник (Келемен, 2011). У овом раду ћемо разматрати подстицање
креативних способности ученика у настави у четвртом разреду основне школе.
Креативност је сложен појам и током историје многи филозофи,
научници, психолози… покушавали су да разумеју и објасне креативност и
процес креативности, свако на свој начин. У различитој литератури се може
наћи много дефиниција креативности; јединствена теорија креативности не
постоји. Интересовање за феномен креативности је одувек постојао, а тек се
половином 20. века озбиљније приступило овом проблему. Креативност
потиче од латинске речи creativus, creatio и мисли се на способност да се
пронађу нова решења, сагледају проблеми из новог угла, створе нови погледи,
идеје и нова увиђања, што се прихвата као нешто што има социјалну, духовну,
естетску, научну или техничку вредност (Илић, 2012).
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Ј. Ђорђевић о креативности каже:
Креативност је сложена способност састављена од бројних чинилаца
који подстичу и подржавају стваралаштво. Међу основне елементе који
одређују ниво креативности, убрајају се: оригиналност (актуелност
различитих одговора и решења, осетљивост или проницљивост);
флексибилност (могућност реструктурисања знања у складу са примењеним
законима средине, брзо мењање правца мишљења); флуентност (дозирање
одговора на одређена питања или проблеме и њихово нијансирање). Поред
чинилаца, креативност укључује и друге категорије, међу којима се издвајају
интелектуални фактори (мишљење, машта, памћење и др.), фактори
способности и неинтелектуални фактори (мотивација, темперамент, својства
карактера, аспирација и др.). Улога свих поменутих фактора је да подстичу,
подржавају и усмеравају процес стваралаштва. У значајној мери креативност
зависи и од социјално-културне средине, која се посебно манифестује у
екипном (колективном) раду (“креативност групе”) – Ђорђевић, Ј. (2011).

О проучавању креативности постоје различите дефиниције и теорије,
начини идентификације, методе истраживања. Једино слагање свих који су се
бавили и који се баве овим истраживањима је став да је креативно мишљење
највиша ментална функција а креативна продукција врх људског постигнућа.
Најчешће примењиване дефиниције могу да се класификују према нагласку
који се ставља на продукт, процес или искуство стваралаштва. Креативност
означава стварање нечег новог, проналазак, изум, оригинално дело, и односи
се на способност људи да се пронађу нова решења, сагледају проблеми из
новог угла, дају нове идеје, нова увиђања (Đorđević, J., Đorđević, B., 2016).
Креативност можемо разумети као стваралаштво, стварање нових и
оригиналних уметничких, научних, техничких и других дела, те као особина
или скуп особина које ће стваралаштво омогућити, подстакнути, изазвати. За
креативне особе обично се каже да су оригиналне, домишљате, флексибилне,
спретне, те да су добри импровизатори и нонконформисти. Креативне особе
могу, али и не морају бити изнадпросечне у погледу интелектуалних
способности, нити креативност могу добити напорним менталним и физичким
радом. Креативност је и питање духа, инспирације, домишљатости, питање
човекове маштовитости и слободе изражавања (Đorđević, J., Đorđević, B.,
2016).
Креативност деце је спонтана и експресивна, она нема као крајњи циљ
стварање неког одређеног дела, већ је сама себи циљ. Дечја машта,
радозналост, спонтаност и потреба за откривањем света су аутентични и пуни
стваралачке снаге. Недостатак искуства је предност деце, јер деца нису
оптерећена већ доживљеним, те су спремна и склона да неспутано и истрајно
експериментишу и истражују свет око себе.
Неки истраживачи сугеришу да је креативност деце веома различита
од интелигенције када је њихов IQ једнак или већи од 120 (Sternberg, Lubart).
Гилфорд (Guilford) је у расправи о томе наговештавао да, иако се дечја
креативност заснива на њиховој интелигенцији, те две варијабле могу да
постоје независно када је IQ довољно велики (IQ120 и више). За ово, такође,
постоје различита објашњења (Gojkov, 2008).
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Гилфорд је наглашавао креативна размишљања у својим расправама о
дечјој креативности. Креативно размишљање је у неколико компоненти дато:
дивергенција, оригиналност, флуентност, флексибилност, елаборација итд.
Тако да се, по њему, креативност састоји од различитих варијабли
размишљања. Торанс (Torrance) је 1988. године посматрао креативност из
перспективе когниције и описао је креативно размишљање као процес
препознавања празнина где недостају елементи, формулисање хипотеза око
тога шта недостаје, тестирање тих хипотеза, ревидирање и поновно тестирање
тих хипотеза и, на крају, саопштавање налаза. Но, Урбан (Urban) је 90-их
година прошлога века сматрао да се креативност не може описати из чисто
когнитивне перспективе, ни из перспективе личне или социјалне психологије
(Gojkov, 2008). У његовом компонентном моделу креативности разматрано је
шест компоненти:
‒ опште знање и основа размишљања;
‒ основа специфичног размишљања и умећа;
‒ дивергентно размишљање и дивергентно делање;
‒ мотивација;
‒ отвореност и толеранција несклада и
‒ фокусирање на задатак.
У Стернберговом (Sternberg) тро-кружно-прстенастом моделу постоје
три основна аспекта која делују међусобно један на другог како би произвели
креативну перформансу:
‒ когнитивни аспект,
‒ интелектуални стил и
‒ варијабле личности.
Према неким психолозима, „креативност није једна варијабла
способности, већ личности” (Eisenck, 1997, према Gojkov, 2008).
На основу данашњих сазнања о креативности и настави, а тичу се
метода, техника и ставова који подстичу, развијају и негују креативност, чини
се да су прогресивисти у великој мери имплицитно (у назнакама) дејствовали у
том правцу. У том смислу илустративни су следећи прогресивистички ставови:
‒ слободу, природан развој и дечја интересовања треба ставити у центар
образовне делатности – када говоримо о креативности, природан
развој, слобода и интересовање имају кључну улогу у њеном
подстицању и развијању;
‒ не треба учити путем усвајања готових садржаја – ако желимо да
отворимо спектар дивергентних могућности код ученика морамо му
омогућити истраживачки рад;
‒ активност детета је основни облик и метод учења – активно учење
кроз откриће или решавање проблема важан је фактор подстицања
креативности код ученика;
‒ рад у школи мора почивати на сарадњи – тимски рад и кооперативно
учење имају значајну улогу у развоју креативног потенцијала код
ученика;
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‒

‒

‒

радозналост
и
интересовања
ученика,
мотивисаност
и
самоиницијативност јесу основни принципи образовања – за
креативност је посебно важна заинтересованост, радозналост је
потпуно у функцији креативности, а веза између мотивисаности и
креативности је нераскидива;
потребно је уважавати природна својства личности, што захтева
слободне облике рада у настави – разноврсност и флексибилност
наставе подстичу и развијају креативно испољавање;
улога наставника није да преноси готова знања, већ да ученике
саветује, да им помаже у избору проблема и у процесу њиховог
решавања – стимулисањем отворених дискусија и промовисањем
активног учења, уз давање довољно времена за промишљање,
ученицима се пружа велика помоћ у развијању креативног мишљења
(Поткоњак, 2007).
Брејнсторминг (енгл. brainstorming) процес

У свету коме живимо, стално се нешто мења, усавршава и иновира.
Због тога је потребно да и данашња настава буде иновативна и интересантнија
ученицима, да их максимално заинтересује и активира, да подстиче њихову
машту и креативност, развија њихов интелект. Један од начина јесте примена
брејнсторминг (енгл. brainstorming) процеса у настави.
Вебстеров (Merriam-Webster) речник, на пример, дефинише
брејнсторминг као ,,технику групног решавања проблема која подразумева
изношење спонтано насталих идеја свих чланова групе како би се дошло до
решења проблема”, али исто тако и као ,,осмишљавање идеја од стране једног
или више појединаца са циљем решавања одређеног проблема”.
Ову технику популаризовао је Алекс Озборн (Alex Faickney Osborn)
1953. године у својој књизи ,,Примењена машта” ("Applied Imagination"). Своју
идеју о ,,креативном решавању проблема” почео је да развија 1939. године док
је радећи у маркетингу уочио неспособност запослених да као појединци
развију креативне идеје за рекламне кампање. Тада је кренуо да одржава
групне састанке где су сви чланови износили своје идеје што је на крају довело
до одличних резултата.
Свој метод Озборн је представио у својој књизи из 1948. године
,,Ваша креативна моћ” ("Your Crative Power"), у поглављу 33 под насловом
Како организовати групу да би се створиле идеје (How to Organize a Squad to
Create Ideas).
Према Озборну, постоје два основна принципа која доприносе
,,ефикасности осмишљавања идеја”, а то су: 1. оставити критику за касније и 2.
добити што више на квантитету; читава поставка има за циљ три изузетно
битне ствари за сваки групни рад: а) свести на минимум несигурност коју
чланови групе могу осећати у друштву, б) подстицати генерисање идеја и
в) повећати укупну креативност групе.
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Различите варијанте брејнсторминга (енгл. brainstorming)
1. Техника групне једнакости (nominal group technique) се залаже за једнакост
свих учесника у брејнсторминг процесу. Једнакост се постиже тако што се
од свих учесника тражи да анонимно запишу своје идеје на следећи начин:
један учесник сакупи све идеје, запише их на табли и тражи од свих
учесника да коментаришу и гласају за дате идеје како би на основу гласања
направили ранг-листу изнетих идеја. Гласање може да буде крајње
једноставно, рецимо да сви који су за одређену идеју подигну руку. То је
такозвани процес ”дестилације” након кога ће неколико најбољих идеја
испливати на врх ранг-листе. Најбоље идеје су онда материјал на основу
којег се брејнсторминг процес наставља. При томе, понекад идеје које су
претходно биле одбачене – након поновне евалуације – избијају у први
план.
2. Техника ”проследи групи” (group passing technique) – сваки учесник има
празан лист папира на који записује своју идеју; папир се прослеђује
учеснику који седи с његове десне стране да и он допише своју идеју.
Папири круже све док сваки учесник не добије свој лист папира са листом
идеје свих учесника.
3. Метода мапирања тимских идеја (team idea mapping method) се заснива на
процесу асоцијација. Основна замисао ове варијанте је да се максимално
повећа сарадња унутар тима и количина идеја тако што ће се свима
присутнима омогућити да учествују и што ниједна идеја неће бити одбачена
на почетку. Процес почиње добро дефинисаним проблемом око којег сваки
учесник развија индивидуални брејнсторминг процес. На крају све идеје се
спајају у једну велику мапу идеја која је материјал за даљи групни
брејнсторминг на основу којег се генеришу нове идеје које, такође, постају
саставни део мапе. На крају, када су све идеје исцрпљене, приступа се
давању приоритета одређеним идејама и предузимању одређене акције.
4. Компјутеризоване верзије брејнсторминга. Информациона технологија
омогућава и компјутеризовану верзију брејнсторминг технике као имејл
кореспонденцију или коришћење брејнсторминг софтвера (MindManager,
OpenMind, XMind, FreeMind...). Код имејл брејнсторминг коресподенције
(electronic brainstorming) модератор шаље питање свим члановима тима, а
они му независно једни од других шаљу своје идеје на мејл. Модератор,
затим, прави листу свих пристиглих идеја коју прослеђује назад свим
члановима да погледају и дају повратне информације. Друга варијанта
(directed brainstorming) састоји се у томе да модератор пошаље свим
члановима тима питање и да тражи од њих да дају само једну идеју као
могуће решење, коју он потом шаље другим члановима тражећи од њих да
дају предлог како би та идеја могла да се побољша (в.
<www.samoobrazovanje.rs>).
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Четири основна правила брејнсторминга (енгл. brainstorming)
На основу овога Озборн је дефинисао четири основна правила
брејнсторминг процеса:
1. што већи квантитет – уз мото да ,,квантитет рађа квалитет”; ово правило
подразумева да што се више идеја генерише, веће су могућности да се
проблем успешно реши;
2. уздржавање од критике – критику изнетих идеја треба оставити за неке
касније фазе (У фази брејнсторминга, када треба доћи до што већег броја
идеја, критика би постигла супротан ефекат и спречила чланове групе да
слободно изразе све што им падне на ум. Уместо тога, треба чак
подстицати изношење и неких необичних идеја.);
3. ,,луде” идеје су добродошле – како би се дошло до што већег броја идеја
треба подстицати и охрабривати изношење чак и неких чудних, ,,лудих” и
наизглед ирелевантних идеја, јер би управо оне у финалној фази могле да
доведу до најбољег решења;
4. комбиновање и унапређивање идеја – уз слоган да је ,,1+1=3”,
асоцијацијом, тј. повезивањем идеја може се подстаћи стварање нових
(в. <www.samoobrazovanje.rs>).
Како то изгледа у пракси? Где се све може применити брејнсторминг?
Може се применити свуда где постоји одређено питање за које треба наћи
одговор, а где постоји више опција. Примере његове примене виђамо сваког
дана – у великим компанијама, школама, у филмовима, ТВ серијама,
рекламама…
Школске учионице су идеално место за примену брејнсторминга.
Уколико желимо да у уводном делу часа сазнамо колико је тема коју треба да
обрађујемо позната ученицима од раније или из свакодневног живота,
применићемо ову технику. Још ако ученицима нагласимо да је свака идеја
добродошла, покрећемо ,,олују” у њиховим умовима, доводимо ,,загревање”
до усијања и сада нам остаје само да то срочимо у токове теме коју
обрађујемо, а њихова тако припремљена пажња нам је као предавачу
непроцењива. Уколико, пак, на крају наставне целине желимо да утврдимо
колико је знања усвојено, поново је брејнсторминг идеално решење.
Рецимо да је тема била Људско тело и затражите од ученика да изнесу
све чега се сећају кад је та тема у питању. Најчешће ће кренути од набрајања
делова тела, онда ће неко поменути унутрашње органе, па ће се доћи, на
пример, и до крвотока, те ће онда, асоцијацијом, то повезати са врстама крвних
судова, а кад се неко буде сетио и оног што кроз њих тече, доћи ће и до крвних
зрнаца; даље се може, као и за сваки орган, говорити, на пример, о храни коју
треба узимати како би они правилно функционисали, а ми били здрави.
Позивајући се на енглески израз – last but not least, додајемо да су мапе
ума идеалан начин примене брејнсторминга. Могу се користити и у групи, али
су идеалан начин за индивидуалну примену брејнсторминга. Оне представљају
најбољу могућу опцију за запамћивање, нарочито ако смо ,,визуелни” тип
којем оно што је визуелно приказано најдуже остаје у сећању. Можемо их
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исцртавати сами ако имамо дара за цртање или користити рачунарске
програме за цртање (Buzan, 1993).
НТЦ систем учења
Ако желимо да ученике припремимо за будућност и да их научимо
да мисле а не да уче напамет, и још не разумеју то, треба да променимо методе
учења. Наравно, оне морају бити у складу са физиологијом. Један такав начин
учења је НТЦ систем учења.
НТЦ је скраћеница од „Никола Тесла Центар” – одсек за даровите у
оквиру Савеза учитеља Србије, који функционише и у Менси Србије, Матици
српској и у Друштву учитеља, Нови Сад. Програм има циљ подстицање
интелектуалног развоја деце школског узраста и детекцију даровите деце. НТЦ
програм су осмислили Ранко Рајовић3 и Урош Петровић4. Програм је
примењиван у Словачкој, Италији, Чешкој, Румунији, Црној Гори, Хрватској,
Босни и Херцеговини, Словенији и Србији, а одвија се у летњем кампу у
трајању од 10 дана, углавном, у виду вежби радионичког типа. Суштина овога
програма налази своје основе у когнитивној психологији која се већ дуже
интересује за питања односа когниције и неуробиологије, а много аутора бави
се овим питањима из угла биолошких основа когниције. Интересовање за
начине на које анатомија и физиологија нервног система утичу на когницију је
велико. Когнитивна психологија интересује се за везе мозга и других аспеката
нервног система са когнитивном обрадом и понашањем човека (Rajović, 2012,
према Gojkov, Rajović, Stojanović , 2015: 108).
Сврха НТЦ учења је да подстакне развој потенцијала учења
школске деце са одабраним играним активностима заснованим на савременим
неурофизиолошким и психолошким налазима који показују да се церебралне
везе успостављају од рођења до око 12 година старости (до 3 године око 50%,
до 7 година отприлике 75%, до 12 година скоро 95%), стога је од изузетне
важности да се у овом осетљивом периоду деца систематски подстичу на оне
активности које су показале да доприносе развоју и консолидацији ових веза.
Касније у животу, можемо користити само успостављене или утврђене
синапсе, с обзиром да су нове формиране само у изразито ниском проценту.
Циљеви програма су развој креативности и функционалног знања и
интеграција информација. Неурофизиолошка основа програма савршено
допуњује развојне психолошке полазне тачке курикулума за основну школу и
истовремено обогаћује предлогом специфичних циљаних мотива и менталних
игара. Изабрани су на начин да максимално искористе искуства детета у
свакодневном животу што је више могуће и корисне у различитим областима
школских активности (спорт, језик, уметност, математика, друштвене науке и
природне науке). Програм садржи намеран скуп активности и предвиђа
повећање њихове сложености на основу узраста и знања деце. На тај начин
3

Оснивач је Менсе у неколико држава и дугогодишњи члан Борда директора светске Менсе, члан
Комитета за даровиту децу Mense International, сарадник УНИЦЕФ-а за едукацију.
4
Дугогодишњи је председник Менсе Србије и дечји писац.
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одржава и подстиче развој мотивације учења код деце. Поред тога, игре на
срећу садрже пуно понављања како би ојачали резултујуће брејнсторминг
процесе. Због тога програм континуирано подстиче наставнике да креирају
креативан рад или креирају нове ситуације и активности у учионици у игри
који су уско повезани са карактеристикама одређеног окружења за учење у
којем се они спроводе. Циљ програма је развој све деце, чак и са посебним
потребама, јер делује стимулативно на когнитивне моторе, а самим тим и на
друштвени и емоционални развој.
Уз помоћ НТЦ учења развијају се мотивација детета, самопоуздање и
друштвено понашање, а промовише се развој перцепције, памћења,
дивергентног и функционалног размишљања и мотивације деце за
размишљање (Rajović, 2012).
НТЦ програм представља примену знања до којих се дошло
неурофизиологијом, тако да се питањима учења прилази и из угла сазнања
неурологије, која имају занимљиве импликације за учење и дидактику. Тако се
за дидактичку праксу сматрају значајнима полазишта која се односе на: велику
важност раног стицања искуства, императив ”користи или изгуби”,
флексибилност нервног система деце и како се невежбањем губе способности
и функције, важност радњи и активности, специфичност људских способности
и талента, могућност организацијске улоге (у когнитивном смислу) коју у
раном детињству има музика, кључна улога емоционалног шифрирања... А
утисак је да се вежбе у НТЦ програму могу посматрати и као добар практични
израз Цецијеве (Ceci) теорије интелектуалних способности, односно као
примери којима и сâм Цеци показује да особе или популације могу изгледати
као да им недостају интелектуалне способности, попут извођења апстрактних
правила, али ако се нађу у занимљивом и подстицајном контексту, показаће
висок ново способности. Ове вежбе су добра потврда претходних ставова
(Ceci, према: Gojkov, Stojanović, 2012).
НТЦ систем учења по фазама
1. фаза – Развој мозга
Унутар мозга се одиграва борба за доминацију међу неуронима, стварају
се нове везе између активних неурона и нови командни путеви. Подстиче се
развој важних центара у мозгу, формира се читава мрежа нових путева.
Неактивни неурони и путеви се губе. У тој стимулацији неурона је одговор на
питање хоће ли дете досегнути своје биолошке потенцијале или не. Морамо
пронаћи интеракцију вртића, школе, учења кроз игру, учења помоћу нових
технологија, али и нечег што родитељи потпуно заборављају – једноставне
дечје игре, каква је била уобичајена до 10-20 година: трчање, скакање,
прескакање, провлачење, пењање… То је веома важно јер је основна
карактеристика људи усправан ход, који нас је еволутивно развијао. Сви
делови мозга су на тај начин усклађени, повезани, синхронизовано раде. Ако
дете пуно времена проводи у лежећем или седећем положају, слабије
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стимулише одређене регије коре великог мозга. На тај начин се стварају
услови за каснију појаву појединих когнитивних испада (Rajović, 2012).
2. фаза – Развој способности учења
Репродуктивно учење представља све већи проблем за децу, јер је број
података који се учи све већи, а овакав начин учења је најнижи ниво учења.
Овакав начин учења захтева од детета да неколико пута прочита лекцију, да је
понавља неколико дана, а резултат је да већину “наученог” заборави, а дешава
се да и то што је научено не може да повеже. Овакав начин рада је и заморан,
јер се дешава да ученик чита неку лекцију или лектиру, а у једном моменту ни
не зна шта је прочитао па мора да се враћа назад. Или ученик/студент мора да
одговара за оцену добро “научену” лекцију, а деси се да на постављено питање
каже да зна, али не може да се сети, па чак и говори на којој страници се
налази текст, у ком пасусу… али, нажалост, текста нигде нема. У НТЦ
програму се учи низом техника, како научити градиво на један другачији,
интересантнији начин који више личи на игру. Морамо помоћи деци да школу
схвате као вид забаве, јер учење је игра (Rajović, 2012).
3. фаза – Развој функционалног знања
Од десет најтраженијих занимања данас, чак шест није постојало пре
осам година, што значи да ми спремамо децу за занимања која још не постоје.
Очигледно да циљ образовања мора да буде развој функционалног знања и
способност повезивања. Овај део НТЦ програма развија способност
размишљања и повезивања кроз решавање (конвергентно мишљење) и
састављање (дивергентно мишљење) загонетних прича и питања (Rajović,
2012).
У жељи да стимулишем ментални развој својих ученика, подстакнем и
одржим пажњу, концентрацију, дивергентно мишљење, закључивање и
функционално знање али и задовољство учења на часу, у свом раду сам почела
да примењујем НТЦ систем учења.
Зашто баш НТЦ систем учења? Јер открића у науци тешко пробијају
пут ка практичној примени, а ја нисам желела да мојим ученицима ускратим ту
драгоцену помоћ у развоју и могућности које су им на дохват руке.
Сазревање мозга је интензивно у најранијем периоду детињства.
Уколико у овом периоду не подстакнемо ученике да размишљају и сами
доносе закључке, неке од функција неће бити развијене. Кроз интеракцију с
мозгом сви делови тела утичу на функционалност можданих регија, као и на
формирање веза између нервних ћелија, од чега зависи и развој
интелектуалних способности. Са повећањем узраста детета усложњавају се и
задаци. Најновија истраживања говоре да логичко размишљање и брзо
решавање проблема може да се вежба и да мозак може да оствари одређено
„стање форме”.
Истраживања су показала да ученици у Србији имају низак ниво
функционалног знања и тешко повезују чињенице које иначе већ знају. Кроз
примену загонетних питања и прича деца се стимулишу да размишљају на
један нов начин и да повећавају ниво функционалног знања.
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НТЦ програм нуди неколико нових одличних начина рада са
ученицима који се још увек недовољно користе у свакодневној пракси а дају
одличне резултате. Репродуктивно учење представља усвајање знања у
готовом виду чиме је понекад отежано разумевање појмова, односно њиховог
садржаја. Тако имамо просту репродукцију без повезивања чињеница и
функционалног знања. Асоцијативним учењем подстиче се развој способности
мишљења, памћења, закључивања, синтетизовања и др. Асоцијативно учење
није важно само због меморисања лекције, већ због тога што представља
основу за касније функционално знање, те стимулацијом оваквог начина учења
помажемо ученицима да повећају ниво свог функционалног знања.
***
Начин рада је следећи: лекција се учи на класичан начин, односно
мора да се прочита како би се ученици информисали о садржају и схватили
лекцију, а онда се уместо репродукције ученицима саветује да лекцију
меморишу, тако што ће кључне речи обрадити на један од неколико начина:
‒ сакривањем речи у реченици;
‒ игра речима;
‒ састављање нелогичних прича;
‒ ,,пребацивање” лекције у мапе ума, асоцијативне мапе;
‒ састављање загонетних прича и питања.
Учесници: ученици четвртог разреда основне школе.
Време трајањa: два школска часа.
Наставна јединица: Флора и фауна Србије
Циљ: функционално повезивање знања и лакше меморисање чињеница.
Кораци рада на часу:
‒ На самом почетку часа користим загонетна питања и скривене речи у
реченици.
‒ Ученици самостално праве мапе ума на задату лекцију.
‒ Представљање мапа ума.
‒ Смишљање необичних прича.
‒ Одговори на загонетна питања.
Запажања о мотивационим аспектима ученика током примене елемената
НТЦ стратегије развијања креативности, као и ефикасност у погледу
трансфера у даљој примени иду у прилог закључку да су домети исте изнад
уобичајених задатака. Ученици су веома лепо и лако прихватили овај начин
рада и јако су задовољни. На часу им је занимљиво, лако и лепо, а знања која
стекну могу да примене и лакше повежу и запамте. На крају часа ученици
поседују функционално знање које је веома важно за будућност.
У даљем раду ћемо приказати реализацију часа на ком су примењени
НТЦ кораци. У свим деловима приказујемо и радове ученика.
За сам почетак часа као емотивну припрему у оно што ћемо радити на
часу користим загонетна питања и скривене речи у реченици. Одговор се крије
у питању а односи се на дату лекцију.
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1. Загонетна питања.
Коме две другарице доносе мед? (медвед)
Који чај стоји на нашем столу? (нана)
Да ли парк дивно мирише? (липа)
Ко је извукао овчицу из тора? (вук)
Које лепо дрво расте на Златибору? (бор)
На ком се дрвету најела веверица? (јела)
Чега има доста у Шумадији? (шума)
Ко има план и наредбу да истражи шуму? (планинар)
Ко то месо вазда воли јести , на дрвету само седи, дању куња а ноћу
луња? (сова)
Који цвет воле Невенине другарице? (невен)
Затим следе скривене речи у реченици.
2. Скривене речи у реченици.
Волим живот и његове радости. (животиње)
Најбољи чај кува бака Милица. (камилица)
Деца воле лоптице скочице. (птице)
Да ли си, Цацо, видела, ко је појео пилиће? (лисица)
Ратар је орао и видео да код Тамиша расте трска. (орао мишар)
Следећи корак је самостална израда мапе за лекцију Флора и фауна Србије.
Ученици су у кабинету свако за себе на рачунару цртали мапе ума како би
лакше и боље запамтили и учили. Мапе су правили на свој начин. Онако како
желе и како им одговара да им олакша учење и повезивање знања.
3. Самостална израда мапе ума. Овом приликом представљамо један
рад ученика. Мапу је израдио ученик четвртог разреда Растко
Арашков, који је и сâм био учесник радионице НТЦ система учења.
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Након израде мапе, ученици су представљали своје радове и лекције
помоћу мапа ума.
Следећи задатак који су ученици добили јесте да на основу датих речи
саставе једну необичну причу.
4. Састављање необичне-нелогичне приче.
Ученици су састављали необичне-нелогичне приче везане за ову
лекцију. Након састављања приче следи читање.
Дати појмови: шума, вук, лисица, медвед, печурке, маховина, снег.
Необична дружина
У шуми је падала јака киша. Све животиње су се заједно
склониле у једну пећину. Кад је киша престала да пада лисица, вук и
медвед су изашли напоље. И баш кад су кренули мало даље, лисица се
оклизнула на мокру маховину и повредила ногу. Вук и медвед су је
однели у пећину из које су изашли. Вук је лечио лисицу а медвед је
доносио храну. И тако све док није оздравила. Кад је стигла зима и
почео да пада снег вук, лисица и медвед су се још увек шетали по
шуми. Али једног дана су у шуму дошли ловци да лове медведе. Медвед
је брзо ушао у пећину. Вук је донео доста хране и печурака, ставио
грање на улаз у пећину а лисица је репом почистила трагове. И сви су
заједно презимели зиму у пећини (ученик 4. разреда Растко Арашков).
5. Загонетна питања.
Ученицима постављам загонетна питања на која они, правилним
вођењем, долазе до тачних одговора.
Зашто медведи одлазе да спавају зимски сан пре него што падне
снег? Одговор: Медведи одлазе да спавају зимски сан пре него што
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снег падне да не би оставили трагове у снегу и тиме одали свој
положај.
Шта повезује вука и број 2? Одговор: Вук једе 2 кг хране дневно.
Шта повезује орла мишара и број три? Одговор: Женка орла снесе
три јаја на која после лежи док се не излегу млади птићи.
Ко за сваки рођендан добије на поклон по један прстен? Одговор:
Дрво.
***
Идентификација (интелектуалне) даровитости може се разумети као
специфичан случај процене (когнитивних) способности, у коме посебно
мотримо на индикаторе да су те способности изузетног нивоа – другим
речима, покушавамо да утврдимо знаке нарочите брзине, лакоће и
самосвојности у овладавању одговарајућим доменом, и то у поређењу с
учинком особа сличног претходног искуства. Карактеристике личности које су
емпиријски установљене као корелати (интелектуалне) даровитости у процесу
идентификације имају улогу „помоћних показатеља”, који могу да подупру
резултате процене способности, или дозволе да даровитост наслутимо и тамо
где сама способност из неких разлога не може да дође до изражаја (Алтарас
Димитријевић и Татић Јаневски, 2016).
Због тога је веома важно да ученик буде активан на часу и укључен у
сам наставни процес. Јер ако ученик није активан у конструисању и
обликовању информација које учи, ту не само да је учење реткост, него трпе и
когнитивне способности ученика. То све касније за последицу може да има
ниско развијене вештине потребне за свакодневно самостално или заједничко
деловање у школи и заједници. Учешће ученика у овим процесима је изузетно
важно и морамо водити рачуна о начину на који ученик учи. Хоће ли ученик
посматрати различите слике, картице или видео-записе, или ће, још боље,
замишљати изглед садржаја о ком разговарамо и учимо, или пак, чинимо све
то, зависи од тога да ли ћемо наше ученике научити да размишљају визуелно и
користе слике на начин који доприноси учењу. Многи ученици који кроз
школовање нису били подстицани да размишљају и решавају проблеме на
визуелном нивоу (кроз такозване мисаоне експерименте) сада имају велик
проблем са налажењем решења и сналажењем у новим ситуацијама које су
непознате претходном искуству.
Важно је да знамо да ученици такође користе процесе визуелизације
када се присећају наученог, када маштају, очекују и планирају, само много
живописније од нас одраслих. Када се са њима примењују технике учења и
поучавања које ангажују визуелно размишљање и анализирање, ученици
постају мотивисани за учење, са радошћу и усхићењем прихватају нове
информације, чак и не примећујући да уче. Све се то одвија без притиска, те се
учење готово не разликује од игре. Постоји пуно метода који се баве учењем
помоћу слика, али основни циљ нових образовних стратегија није само учење
информација него и њихово повезивање и развој функционалног знања.
Програми који се баве развојем функционалног знања (као што је НТЦ систем
учења) стављају учење помоћу слика као почетну фазу на путу развоја
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креативности и функционалног знања; оне уз помоћ других метода које исто
личе на игру, активирају потенцијале детета. Овај начин рада када ученици
мисле о томе шта ће да нацртају, када повезују информације се не одражава
само на већ поменуте позитивне реакције при учењу, него првенствено на
развој дечјих когнитивних капацитета као што су дивергентно мишљење,
асоцијативно резоновање и самостално конструисање знања. То оставља
могућност ученику да буде активан у свом процесу мишљења. У сваком
кораку тог процеса. У сваком тренутку. Поред свега већ наведеног, веома
важно је и какв је избор садржаја које ученици уче. Избор образовних садржаја
је веома битан за наставни програм, јер се развој личности може остварити
једино преко образовних садржаја. Бирају се они садржаји који могу да
задовоље духовне, научне и педагошко-психолошке критеријуме
(Вилотијевић, М., 1999).
У настави је веома ефикасан и применљив Озборнов систем развијања
стваралаштва, који је заснован на следећим психолошким механизмима:
истражи и испробај друге могућности примене идеја; адаптирај, модификуј,
повећај, смањи, редукуј, кондензуј; супституирај; измени редослед елемената;
све преобрни; комбинуј две или више идеја (Kvaščev, 1981) и Торансов
(Torrance, према Kvaščev, op. cit.) систем развијања стваралаштва чија је
теоријска основа у: откривању вишезначности датих чињеница и повећавању
вредности датих информација; развијању стратегија стваралачког учења путем
открића; развијању мотивационих компоненти стваралаштва; синтези
емпиријског истраживања и теоријског уопштавања; асоцијативној основа
открића; проналажењу новог на основу некомплетних чињеница и недовољно
структурисаног материјала; индивидуализацији стваралачког учења према
когнитвном развоју испитаника (према Gojkov, Rajović, Stojanović, 2015 : 107).
Олуја идеја је техника креативног мишљења, у којој се набрајају и
записују решења неког проблема, а служи за стварање великог броја идеја.
Сваки ученик у групи мора се трудити да дâ што више предлога који се не
критикују и не одбацују, без обзира колико су добри, разумни и изводљиви.
Тек у каснијим фазама проверавају се сви одговори, одбацују се
неприхватљиви, а и задржавају добра решења. Према Озборновој дефиницији
олуја идеја или мождана олуја је метод којим група људи покушава да нађе
решење за одређени проблем тако што саставља листу спонтано насталих
идеја. Своју примену нашла је и у школи/образовању, на пример, у
едукативним радионицама при изради групних пројеката, као и других облика
групног рада, али може бити веома корисна и у индивидуалном раду.
Мождана олуја је, пре свега, згодна за генерисање нових, оригиналних и
необичних идеја. Основна поставка се заснива на томе да различити појединци
са различитим искуствима и знањима другачије приступају проблему, као и да
се идеје хране другим идејама. Олуја идеја је само почетна фаза формулисања
предлога за решење. Потом следи логичка анализа и селекција изнетих
решења, бирање решења које је оствариво итд. Све те анализе и бирања
решења требало би, наравно, да врше сами ученици. Неки ће бити бољи у
првој фази продуковања великог броја разноврсних идеја, а неки у другој фази
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строге логичке анализе и реализације идеја. На овај начин, деца са различитим
менталним склопом ће добити прилику за исказивање. Свака олуја идеја треба
да почне неким конкретним питањем. Циљ је потом изнети што више идеја без
икакве цензуре и вредновања. Свака идеја је добродошла, ма колико деловала
будаласто, сумануто и необично. Може се догодити да управо такве идеје буду
најкорисније. Идеје не треба образлагати, објашњавати нити бранити, јер у
овој фази свака критика, неодобравање или примедба је строго забрањена. Све
време треба остати позитиван. Неко из групе треба да буде задужен да запише
све изнете идеје, иначе ће многе бити изгубљене. Тек када се све идеје исцрпе,
може се прећи на друге фазе потраге за креативном идејом, као што су
анализа, вредновање, селекција итд. Тек тада долази време за аргументе,
логику, знање. Добра страна ове технике је то што је јако забавна, што покреће
велику енергију и побољшава атмосферу и односе у групи (Osborn, према
Глишовић, 2013).
Ако знамо да ниједна метода није по себи „добра” или „лоша”, али
„иста” метода коришћена са различитим професионалним веровањима –
„постаје различита метода” (Altwerger & Flores, 1991, према Stančić i sar.,
2013).
Ако се код ученика постиже да разумеју то што уче, памте ефикасно и
без напора, а да притом осећају задовољство које доноси учење кроз игру и да
бивају мотивисани за рад, то је огроман успех за њих, а за нас највреднија и
највећа награда коју можемо добити.

Коришћена и додатна литература:
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

Алтарас Димитријевић, А., Татић Јаневски, С. (2016). Образовање ученика
изузетних способности: научне основе и смернице за школску праксу. Београд:
Завод за унапређивање образовања и васпитања.
Buzan, Т. (1993). The Mind map book. London BBC Books.
Вилотијевић, М. (1999). Дидактика. Београд: Научна књига; Учитељски факултет.
Вилотијевић, Н. (2003). Улога наставника у раду са даровитим ученицима. У:
Зборник 9, Вршац: Виша школа за образовање васпитача.
Глишовић, Д. (2013). Модели организовања и методе кооперативног учења,
њихова примена и реални домети у обради конкретних тема у настави
математике, мастер рад.
Gojkov, G. (2008). Didaktika darovitih. Vršac: Visoka škola strukovnih studija za
obrazovanje vaspitača ,,Mihailo Palov”.
Gojkov, G. i Stojanović, A. (2012). Participativna epistemologija u didaktici. Vršac:
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača„Mihailo Palov”.
Gojkov, G., Rajović, R., Stojanović, A. (2015). NTC Learning System i divergentna
produkcija, преузето са:<https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2217-7337/2015/221773371501105G.pdf>
Ђорђевић, Ј. (2011). Процес глобализације и креативност. У: Зборник 16, Вршац:
Висока школа струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов”.
Đorđević, J., Đorđević, B. (2016) [priredili G. Gojkov i A. Stojanović]. Priroda
darovitosti i podsticanje razvoja. Beograd: SAO.

387

•
•

•
•
•

•
•
•
•

Илић, В. (2012). Креативност, процес креативности и настава ликовне културе.
Образовна технологија 4. Београд: Српска академија образовања.
Келемeн, Љ. (2011). Развијање креативних способности даровитих у настави
језика. У: Зборник 16. Вршац: Висока школа струковних студија за образовање
васпитача „Михаило Палов”.
Рајовић, Р. (1998). Менса и даровита деца. Билтен Менсе Југославије, бр. 5,
Београд.
Rajović, R. (2012). NTC sistem učenja – metodički priručnik za primenu programa.
Novi Sad: Smart Production.
Рајовић, Р., Даутовић, С., Андре, Л. (2009). Неуро физиологија – примена нових
открића у формирању интелектуалне елите. Примена програма НТЦ систем учења
у развоју интелектуалних способности деце. У: Зборник 15, (510–518). Вршац:
Висока школа струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов”.
Рајовић, Р., Петровић, У. (2010). Развој креативног и функционалног размишљања
и ефикасног учења. Учитељ – Часопис Савеза учитеља Србије 1/2010. Београд.
Stančić i sar. (2013), преузето са: <https://slideplayer.com/slide/15059445/>.
Стевановић, А., према Озборн, А., Примењена машта, преузето са:
<www.samoobrazovanje.rs/psihologija/sta je kreativnost>.
Стојановић, А. (1997). Подстицање развоја дечије креативности. У: Зборник 3,
Вршац: Виша школа за образовање васпитача.

Zorica Vlajkovac, master of pedagogy
Snezana Vlajkovac, primary class teacher
Elementary school "Mara Jankovic" Kusic
EFFICIENCY OF DIDACTIC INSTRUCTIONS IN ENCOURAGING THE CREATIVITY
OF THE FOURTH GRADE ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS
Summary: This study displays didactic instructions, which were used in order to encourage
gifted students of the fourth grade of the elementary school to demonstrate the creative ability to solve
their problems, i.e. the range of Group Discussion Methods and instructions from the Ozborne's Checklist
Strategies are shown: Explore and try out some other possibilities of applying ideas! Adapt (what is
similar to this, what do the other ideas suggest?), Modify (the change of meaning; color; movement;
sound; shape)! Deduct (reduce – what to remove, subtract, condense)! Replace (what can be used instead
of this – other material, other processes, other methods of solving)! Change the order of the elements!
Combine two or more ideas, and so on. (according to Hellriegel & Slocum 1989), which were intended to
direct students' thinking and behavior during creative problem solving.
Furthermore, the exercises and effects of elements of NTC programs are also shown, which are focused
on the use of word stimulus and guidelines towards seeking remote associates, as well as a stimulation of
the remote relations as intermediaries between the stimuli and the responses, as mediators in stimulating
fluency, flexibility and other elements of creative thinking (motor skills exercises, creation of learning
maps, creating and solving riddle tales and riddles, writing questions that contain the answer and illogical
tales and the use of ICT for creative approaches).
Key words: didactic instructions, creativity, Ozborne's strategy, NTC program.
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