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В овед

Појавнте на осоврсмснување на воспитно - образовната дејноет и на
образованисто на снтс стспсни иа образование претставува контннунран н
долгорочеи процес како тенденција и како практика. Овој процес е присутсн
и во спстемнте кон обично гн нмснувамс како развиени или оние во развој
кои ги бараат патиштата што водат кон ефикасно, ефектнвно и целисходно
образовапис на cure генсрацмп учспици.
Речнсн не постон држава во која нс се бараат патишта за надмнпување
на постојната ситуацнја и создавање нови услови за учењс и поучување кое
ќе води кон стекпување компстенции, стручни и професионални н кои ќс
бидат конкурситнп и ценети на пазарот на трудот. Станува збор и за уште
едем аспект на овој проблем кој се однесува на глобален план, а тоа е
пружење можностн за побарувачка и понуда на профссиопалпи компетенции
кон се рсчнси ндентични за сите земји, нсзавнспо од нпвннот степен на
развој. Образованието постепено п постапно станува значасн фактор на
ннтсгрирањс u глобалнзација иа компетенциитс. Поради тоа и сс говорн за
свстскн пазар на трудот кој ги диктира п идснтификува професионалннте
компетенцин како квалификатив на сите профилп.
Врз основа

на тоа

се актуелнзнра

прашањето

за

понуда

на

универзални обележја на професноналннте компетенцин кај младите кои се
условсни од тсхнолошката развисиосг, од прнмената на совремсната тсхника
во процесот на образование, како н потребата од поттикнување на креатнвнн
идеи, постапкн и активности кои развиваат и нсгу'ваат оригиналност,
автентичност и се со обележје на личен белег. Од тој аспскт се повеќе се
редефинира и улогата на образованието како бнтен фактор за развој на
крсативпоста. Наставата се повсќе се идентифнкува како среднна, можност и
процсс за развивашс на иидивидуалните потенцијали на поединецот.
Проблемот аа проучување во овој труд се однесува на моделите на
наставно - образовната работа со учениците за развој на нивнитс крсативни
способностн.
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Бројните проектн кои во изминатиот период се реализнраа во образованисто
во Република Максдонија, најчесто се однесува на имплементација на
одредени димензин на изведба на наставата преку примена на разни тсхникп,
стратегии н методи на учење и поучуваше. Нивната бројност и фокусирањс
па различни сегментн од дејноста на училиштето доведе до тоа во снстсмот
иа воспитување п образование да се почуствува релатнвизирање на
различните аспектн и компонентн на наставата. Тие н доведоа до ситуацнја
секое учнлиште во кое се реализнра одреден проект да нсгува сопствен стил
на реализација на наставата, а воспнгно- образовипот процес во снстемот во
целина доби нагласено мозаичен карактср.
Во тек на последиите неколку годими глобалната сгратегија на
менацирањс на иновацинтс почнува да сс менува и се идентмфикува иов
прнстап кон промените во цслина. Сс повсќс с нагласена тсиденцнјата за
ннтегрнрање и создавање креативна симбпоза на cure промени кон

во

воспитпо - образовниот систсм ќс создадат конзистснтност во реалнзацијата
на наставата. Еден од тис просктн кој има систсмско обслежје е Крса гивпа га
настава во која се искормстени снте досегашни нскуства од рсалпзираните
проектн во Република Максдонија и која успсшио ги имплсмснтира ситс
промспи на

umbo

на сите степени на образование.

Учеипкот, дстсто, младнот и возрасен човек секогаш треба да работат,
да учат н жнвсат во мобилнн, креативни и творечкн ситуации. Времсто кое
напдува бара активност, отвореност, свртеност кон животот, прашањата и
проблс.митс на секојдневното работење,

ис само за денсс, туку и за

утрешнината.
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ПРВ ДЕЛ

Теоретски основи на проблемот на истражување
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1. Теоретски пристап кон проблемот
1. 1. Значење н оправданост на истражувањето
Нашето нстражувањс иа тема „Крсативната

пастава -

пповации" произлезс пред се од соврсменнтс потрсби

снмбноза на
од ваков внд

проучување. Нашнте размислувања нс поведоа од неминовниот факт на
соврсменоста насочено кон постојаин иромспи, во cure сфсри па човековото
жнвеење.
Сгнхијата на иромсни во општсството, во работата п во жнвотот на
современиот човек, како императив ја наметиува потребата од промсам и во
воспнтаиисто и образнваннето. Таквите промсни го зафаќаат васпитнообразовниот снстсм, во целина, вклучително и целокупиата иаставпа и
вонпаставна дејност во современото учнлиште.
Научннците истакнуваат дска дсисс за по.малку од пет голшш
застаруваат скоро ситс знаења на човекот. Тоа многу днрсктно се однесува и
па работата во учнлпштето. Денсс се поставува сернозно прашањето дали
таквитс молњсвнта иромснн

во иаставата гн задоволува потребитс на

ученицнте. Учсниците кон дснсс сс во учнлишнитс клупн и го живеат
животот на ссгапшоста, ќс станат возраспи луѓе во утртешнината која
сигурно ќе бидс промспста. Во овој контскст ссриозно с прашањето дали со
наставата ги задоволуваме потребите па ученнцнте ако гн образува.ме само за
светот во кој живсат т.с. ссгашноста. Соссма с снгурно дека во дснешната
наставна и друга работа во училнштсто треба и мора нешто многу да сс
мснува. Во таа с.мисла денсс сс зборува за училиштс во промени. Давањето на
готови зпасња, во пернодот пред сто и повеќе годипи му корнстсле на
човскот во текот на цслиот пегов живот. Денес,е над.мината ситуацијата на
давање готовн знаења на учсницитс. Во цснтарот на соврсмспптс барања е
оспособувањсто на ученицитс да доаѓаат до знаења во тскот на цслнот жнвот,
m e знаења да умеат да гн корнстат во својата работа и животот п самитс да
доаѓаат до иови сознанпја, до нови изуми кон ќе им го олеспат животот.
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Креатквпата настава - ашбиоза на иповации
Во склопот на ситс пмовацпи кои трсба да гн прстрпи воспитанисто п
образованисто, барањсто за создавање на креатнвнн способиости кај
учсницнте влсгува во цситарот на интереснрањето.
Крсативноста прстставува сдсн од клучните зборови во проскциитс на
човсковото бнтисувањс во третиот мнлениум и во препораките за развој на
образовапието кои гн даваат ситс релевантни меѓународни институции. Во
дваесет п првпот вск крсативносга се смста за

опшгествена, но и лична

потреба па повиот човек.
Во оваа смнсла како императив па современото воспитание и
образоваис сс иа.метиува потрсбата од понпаков прнсгап во наставннтс н
другнте активности во учнлиштето.
Нашиот труд „ Крсативната настава како симбиоза на мновацпи" пма
за цсл да укаже нс само на потребата од пновации, нити са.мо на потрсбата
од креатнвноста кај ученшште, туку прсдставува обид токму овие катсгорин
да сс разглсдуваат во нивната взаемиост. Тоа значи дека вкупноста иа
соврс.мсннте иновацни во наставата придопесуваат во

остварувањсто на

крсатпвната насгава.
Токму затоа акцсптот ќс бидс сгавсн нс само на крсативноста, туку
к-ако таа се остварува во контскстот на современите иновашш, кон нс сс ни
новн , im само нашн, гуку се сеопшт процес на внесуваи.е на промеии во
соврсмсното воспнтаипс п образоваиис.
Во оваа смисла пред се сс иагласува потребата од надминување на
традиционалната ришдпа настава, чија суштнна с во давањсто на учсницитс
на готови знасша п барањсго тис да умсат тнс знасња да гн репродуцираат.
Сс повеќе се истакнува потрсбата на младитс во сскоја снтуацнја и
прилнка да им се овозможи простор за откривање и скспернментирање. Но
можеби потрсбно е да сс истакис дска желбата, но н нсопходноста, за развој
иа фантазија и креатпвност би требала да резултира со поголема важност на
културата па на комуникацијата, како и врсднувашего не само на онис
знаења кои се дел од искуството на возрасиите, no и на младите до кои
самите ќс доаѓаат по различнн патишта.
Во соврсмсниот свет ток.му

пронаоѓачитс сс привилегираиптс

поеднпци, а гворсчкиог начпп па живот стаиува сдииствеп п нормалеи нат
па секој човек.
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Креативната настаеа - ашбиоза на иновации
Со законот за основното образованис во Република Македонија се
определени клучните

сегменти

во системот на ова

образовапие, во

сообразност со променнте на економскиот и политичкнот снстем, нашето
искуство и траднциите, како u од современите тснденцни во образованието
во другитс земји.
Во основното училиште се реалнзира нов наставсн план во кој с
дефннираиа функцијата на: задолжителннтс, пзборнптс н факултативните
предмети, дополннтелната, додатната настава и слободните ученички
активности. Се истакнуваат промени и во наставннот процес, а пред се во
насока па нзработката на наставните програмн, учсбници, нрирачннци и др.
лнтература, како и промени во системот на следење и оцепувањс на успсхот
на учениците, промени во вреднувањето на квалитетот на наставниот кадар,
како и во стручното и педагошкото усовршувањс на наставниците и другите
стручни работници.
Во фокусот на новнте барања во паставпнот процес посебно место
завзе.ча и развивањето на креативните способности на младите луѓе во
функција на унапредувањето на економскнот п стопанскиот развој на
земјата, воопшто.
Поаѓајќн од таквитс потрсби нашето истражување „Креативната
настава - симбноза на нновации,, во основа има за цел да проучи како и
колку во основнто учнлнште се реализира креативноста во наставата.
Креативната иастава се реализира како сегмент на совремеиите иновации во
современнот наставен процес. Во оваа с.числа нагласуваме дека иновацните
во наставага не се нови п само iiaiuu баршва. Напротив, наставата
претставува динамичен

процсс кој од почетокот на организираното

образоваие до денес дожнвува постојанн промени , од кои, повеќето можат да
сс означат како иновации, поточио како нешто што е ново и поинакво од
работата во нрстходната настава. Меѓутоа, проблемот на иновацнитс во
наставата станува императив на современата настава. Ако се стремиме кон
цслосеи папрсдок на општсството, тогаш е сосема оправдано да примснуваме
сс поновн и понови пристапи во наставата, кои ќе соотвсдствуваат кои ќе
бидат во функција иа развојот на младата

личност и развојот на

општеството во целнна.
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Во нашнот труд ја проучуваме креативиата настава, како симбиоза на
пповацип при што

развојот на креативннте способности кај дсцата и

младнтс, сннтстизира бројни иновлтивни прнстапн во плставнпот процсс.
Проб.чс.мот на креативиоста во докторската днссртација го проучнвме
преку:
•

имплсментација на креатнвиа насгава во основиите училишта;

•

оспособување на наставниците за крсативни пристапи во наставата; и

•

развнвање на креативннте способности кај учениците.
Поаѓајќн од еовремената актуслност и научната поставеност на

проблсмот кој плапира.мс да го нстражиме

пред се за развојот на

капацитстите на учениците за наставната работа и за општеството во
целина, с.метаме дека овој труд поседува соодветна оправдаиост и примена во
унапрсдувањсто на воспитно- образовниот процес.

1.2 Поимни определувања

1.2.1. Иновации
Термнпот пновацпја с од латннско потскло ( in = u+novus = nov) што
означува обпова, принова, промсна. (Klaic, 1966.,str.540)
Мплап Вујаклија го толкува зборот пновација (L.innovatio) како
новина, новотарењс, мсиување а терминот пновира (L.innovatio) како
вовсдува liciiiTo ново. (Vujaklija, М. 19546god.str.355).
Во пајновото

пздлние на Општа снцнклопсдија, Загрсб (1977)

нповацијата се озиачува како

новина, обнова, новитет,

пронаоѓање,

достнгнувањс. Иновацпјата како поим најчссто се однссува иа вовсдувањс п
прпмена на нови методн, постапки, средства, нови концспцнн п рсализација
на учебпичката лнтсратура, нови наставнн

содржшш

нлн

наставнн

програми, новн наставпи мерки п др. Како поим, иновацијатл во целина се
вклучува во понмот модсриизацнја илн осовремснувањс на воспнтнообразовната работа. (Pedagoški reenik,l,1967godine,CTp.373,574.).
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Иновација- лат. Она што е воведено како ново, новнна, обнова, подобрување
на квалитетот на иешто, усовршување, модершпација.
Иновира-_лат. Воведува нешто ново, подобрува, модсршпира, освсжува.
(Лубо Миќуновиќ,1990, апр245,544.)
Според Е.Роџерс нновацијата е некоја идеја, пракса која поединсцот
ја

сфаќа

како

нсшто

ново при тоа

нс с бнтно

однесувањето

прнмателот.Значајна новина е сваќаљето на субјективноста,

па

новост за

примателот. Ако идејата па некој поедннец му изгледа нова, тогаш тоа веќе е
иновацнја истакнува Роџерс. (Evert Rogers, 1983,Diffusion of innovations,
Превземено од Jovan Dorgevič,1986, str.41).
Милан Баковљсв смета дека

под поимот нновација не треба да се

подразбира само новина во буквална смисла на зборот, туку п она што во
некои земјн веќе станало вообичаено, но за иас с ново па дури

и

достигнувања кои ни кај нас не се повеќе соссма нови, по уште доволно не
сме ги запознале и вклучиле во масовна школска пракса.

(Milan

Bakovlijev,str.l79.).
Иновацнјата како понм различно се употребува, разлнчно ее сваќа,па
тешко с да сс ограиичи п прецнзмра бндејќи тоа с пепрекипат процес па
јавувањс на иови облицн, методи, медиуми, внссување на нови содржинн
што го прави днјалектички променлив и иа тој начин допринссува за
збогатување на педагошката теорија и пракса. Овој понм често е содржан
или

приближно еднаков

на

поимот па „современата

настава”

илн

„модерната техника” илн „образовната технологнја”, па многу од авторитс се
служат

со

пив

како

синонимн.

(Miljevič,

Ѕ.

1993,.стр.27,28).

A.M.Huberman,1973.
Овој автор понатаму наведува дека новацијата е „усовршување кое е
мерлпво, промнслспо, грајно и различио”. Иновацмјата

е креативиа

селскција, органпзација и искористување на човечки и матсријалнн изворн
за нови

ii

единствени нормн кои ќе резултнраат во постнгнување

на

повисоко ннво на прндопсс кон одреденн цели u објекти.
Во коптекст на објаснување на поимот иновацнја Миљевиќ наведува
дека ново нс мора да бнде она илн само она што настанало во поново време
илн што во попово врсме е доведено во контакт со нас туку ново с и она што е
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различно од постојното, иако и старото може (ако с доведено во нова
функција) да биде ново. Ново е и она што с различно од постојното п
no3naTOTO.(MiIjcvič, Ѕ. 1993,стр.28,29)
Расправајќи за иновацшгге др. Јован Горѓевнќ нагласува дска тоа сс
појави иа творечки немнр, промсни на творечките активности, потицп

п

инспирации кои се јавуваат како резултат на самостојно остварувањс на
нден нлн iiCKOii надворсппш нпспирацин.

1.2.2. Педагошки иновацни
Во педагошката наука постоп широк дијапазоп во дефшшрањето на
П011М0Т иновацни. Ако внимателпо сс аналнзнраат тнс дсфиниции, можат да
сс нздвојат слсдннвс карактеристики, што

ирстставуваат засдинчкн

именител рсчнси кај сите: дека нновацијата с свссна, намсрна промспа, со
цел да се подобри, упапрсдп, да сс направи

посфикасна воспптно-

образовната работа. Од суштннско значење во дефииирањето на иоимот
нповацнја с сфаќањето на елементот новина, промена.
Иновациитс најчесто сс однссуваат

на вовсдуваи>с

(примсна) на новн

методи, постапки, срсдства, нови концспцип и реализација на учебничка
лнтсратура, на новн наставни содржпнн ( наставии програми) и др.
(Ветероска,С. 1994, стр.40).
Ииовација

во наставата

означува

иовнна

која сс внссува

во

педагошката стварност. Цел на новинага е да ја упапреди дсјноста во која сс
вовсдува.
Затоа, во општата содржииа на ноимот иновацмја сс наоѓа и поимот
унапрсдуваљс, осовременување, модернпзацпја, развој. Иновацпјата спорсд
својот квалитст секогаш е ирогресивна, развојна промена. Иовината која сс
внссува во одрсдена стварност не мора да мма обслежје па ново научпо
откритпс нли пронајдок. Тоа с повппа во однос на постоечката состојба во
одрсдеиа

срсдипа

и

дејност,

во

која

сс

внссува.

(Вилотијсвиќ,М.

Вмлотијсвиќ, Н.2008, стр. 8).
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Под педагошкн иновацпп се подразбира група на свссно насоченн
промени кои имаат за цсл модификлцпја на постојната состојба во
согласност со општествеиите и псдагошките бараља и потрсби. Изразот
иновација сс употребува во смисла иа дсјство и планека операција за
мсиување на одредени ссгменти од воспнтно образовната реалност, тоа с
постоење и промислено подобрувањс кос се јавува ч е с т о « (Đorđević, Ј.
1986,str.40)
Jan Пруха, еден од авторот на познатата „Дндактнчка прогноза“ под
поимот педагошка нновацпја подразбира „тендспцни кои пронзлегуваат од
нстражувачкнте основн ( тсорија, сксперимент, прогиоза) и сс иасочспп па
промена во образовиата практнка.
В. Оконј (W.Okon, 1984) гн сваќа псдагошкнте иповацпи како„
промени во целнната на структурата на школскиот систсм( воспнтсн н
дндактнчки) или на пеговптс значајни составни делови, со цсл за
подобрувања кон можат да се мсрат“.(Миќуновнќ, ЈБ.1990, стр.384,)

1.2.3. Творештво
Зборовите творење и гворештво иоссдуваат пошнроко н потесно
знасњс. Во пошпрока смисла поимот творсштво озиачува работа нли некоја
шггсрпрстација па инднвидуален начин, т.с се она што ие е научено па
повтореио, се оиа што човекот сам за себс ќс го нзмпслп и создаде, па макар
тоа па некое друго лице да му е всќс одампа познато.(Стеваповнќ,Б.
1961 ,сгр.18).
Во потсспо значеп.е овој поим и.мплицира новина, оригппалност илп
откритие, ii под творешгво пајчесто сс подразбира „дејноста која дава нови,
орипшални пропзводп од внсока општествена вредиост“како што сс
создавањс па умстннчки дсла, научни иропајдоци п сл.

(Карнилов,М.Н.

Смирнов, А.А, Тсплов, Б.М, (1948), стр.387).
Често сс срсќава п сваќањс кос творештвото го врзува исклучнво за
умстничката дсјност и го грстира како чувствнтслсн и смоциоиален начии
па изразувањс, насиротн објсктпвппот, логпчкп

и научсн

начпп на

изразувањс. Значи, творењето сс смста за особниа па умстноста, и во таа

17

Креативната иастава - ашбиоза на иповации
смнсла Н. Matisse велн;>„кадс нема творсње нема ни уметност“ (Н.Matisse,
1953, str.21.). Ова сваќање изгледа дека иајмногу продрело во воспитната
арактнка со обзир дека творештвото во совршеното восиитанпе најмногу a
понекогаш и сдииствено, сс иегува на подрачјсто на ликовиото воспптанис.
Меѓугоа, во вистииско и полпо значењс творсштвото опфаќа разни човечки
актнвности, не са.мо уметннчки ниту пак само научни, туку и ннза другн
многу

разновидни

ннднвидуалност

практнчпи

со елементи

дсјности
на

во

орш пналност.

коп
Оваа

се

манифестнра
концепција

гн

ироширува гранииите на творсипво, а со самото тоа м педагошката дејност
на тоа подрачје. (Митровиќ, Д. 1963,.стр.154).

1.2.4. Надареност
Надареноста е општ поим кој се одредува како својство на личноста
и тоа

како специфичсп склоп па карактсрпстнкп меѓу кон најважнн сс;

внсоките Ш1телектуални cnoco6nocTii, креатпвиоста, поволното мислењс за
себе, поседувањсто на впсока мотпвирапост п носвстсност на одрсдсна обласг
од човековага дсјност, како однесување - активиост чиј красп продукт е
исклучително, смпиентно постигиувањс и како постигнување - пронзвод кој
с значаен за својот творец и иеговата околина. (Maksič, Ѕ.2006, str. 13).
Во најголем број студнн, зборот и поимот,, иадареност" бил снноним за
висок IQ: Дстсто кое немало висок IQ бсз обзир како се маиифестирало во
други аспекти, нс с сметано за надарено.
За разлика од предходното мислење Терман, М.Л. смета дека надарсио
с оиа дсте кос покажува зиачајии постигиувања во пскоја активиост. Покрај
ннтслсктуалпо падарените деца, Терман ги вклучугва и оние кон вет)’ваат во
музнката,

во

графнчкнте

уметности,

во

драмските

уметности,

во

мсханпчките всштшш, во спортот, во творечко nmnyBafce.(:Đorđević,
В.2005, стр. 19,40).
Пол

Внтп

го дсфшшрал

надарениот поединец како

оиој чип

постигнувања се константно значајни во било која потснцијална област на
човечката актнвност. Оваа дсфннмција ја прифатиле и разработнлс многу
пснхолози. (Witt>.P.A.(Ed) 1951)
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1.2.5. Креативна интелигенција
Поимот креативна ннтелигенција е во тссна врска со поимите општа н
смоционална интелигенција. Во оваа с.мисла ќе направи.ме обнд да ги
определиме овие понмн и да ја согледаме нивната мсѓузавнсност и
поврзаност.
Спорсд Alan: „креативноста е одраз на креативната ннтелнгенцнја”.
Од друга сграна, креативната ннтслегснцнја објаснува како го набљудуваме
н доживуваме светот, нашите основни верувања н са.мите себе. Креативната
интелсгенипја се разликува од опа што се смета за општа иптелегенција.
Креативноста се концентира на тоа како раз.мнслуваме н па нашата силна
желба да паправп.ме нешто ново илн поинакво.
Во оваа с.мисла истакнуваме дека крсативната интелецнја сс однесува
на тоа

како

поедннцитс

го користат својот

крсативеп

иотонцнјал.

Креативната иптслегенција ш објаспува оние аспекти на лимноста кои го
поттикнуваат човекот да постигнува.мс поссбпи резултатн во својата работа.
Од друга страиа креатнвната ннтелшспцнја
глсда

ii

одрсдува како лнчпоста го

дожнвува светот околу себс, како ги прифаќа вредноститс н во таа

смисла што с правилпо а што неправнлно, што с добро, а што е лошо.
Од

друга

страна

нновативна, спонтана,

креативната

мнтслсгснцнја

е

скспанзивна,

смела, нсзадржлива, соиувачка, нмагинативна,

нспредвидлива, револуционерна и со слободен дух п насочува лнчноста да
рнзикува во одреденн снтуации.
Меѓутоа, пагласувамс дека, спорсд авгоригс кои го проучуваат
проблемот

на

интслигснцијта

воопшто

и

општата

иптелсгенција

подразбираат пскои типови на креативност.
Општата интелсгснција, која обично се искажува со коефицент на
нителегенцнја

(IQ),

карактсрнстична

с

по тоа

што

с

фокусирана,

дпсцнплшшрана, логична, ограннчспа, прпземиа, рсалистичка, практична,
трсзвена, сигурна и копзсрвативпа.

19

Креативната настава - ашбиоза на иновации
Двата наведснн тииови на иптслигснцнја се пристапи и одредуваат
како луѓето го доживуваат свстот, како рсагираат на разни потреби н
иредизвицн и далн сс спремни да ризикуваат. (Alan, R. 2008, str.12,13).
Креатпвната интелегенција вклучува п флекснбилност и способност
за сеопфатно разбнрањс на пробле.мите кои трсба да сс решааваат.
Крсативннте умови имаат фантазнја п благодарсјќн на „ очите на
у,мот„ глсдаат слики, луѓе и други нсппа кои не се рсално присутни и
пастанп кои дурн п не се впстински. Имагинацнјата не сс задржува на
довикувап.е во

ссќавањето иа внстииските настани и луѓе, таа опфаќа

хнпотстичкн, фантастични п необичии можпости кон ги пронзвсдува умот.
Многу пронаоѓачи

благодарејќн токму na тне

можности ги измнслнле

работнтс кон денес ги кориетиме. (Alan, R. 2008, str.22-25,26)
Да сс постави некој проблем, да се почне со ново прашање, да се гледа
на

старите прашања од нов агол потребна е креативната ннтелегеиција

Оттука можеме да заклучнме дека крсативната интелнгенција е суштина на
секое крсативно мислење..
Од друга страна креатнвната интелегенција е одраз иа внатрсшниот
нагон иа човскот кој влијас на способиоста да гн постигнс саканптс целн.
Луѓето по природа се љубопитни н нспрсстапо

трагаат по одговори.Тие

сакаат да знаат како фупкциоппра пскоја машнна, но повсќс од тоа, луѓето
постојано се во иотрага по новото, неоткрненото, посовршсното.
Крсативпиот процсс во својата општост завпси од знасњата н
нскуствата кои водат до иовн знасња. Меѓутоа, знаењето с само срсдство за
постнгнувањс на целта. Во оваа смисла Алан всли дека знаењето попскогаш
можс да бидс лудачка кошула која ис дозволува да сс истражува вои она што
с всќе познато. (Alan, R. 2008, str.40,41,42).
Оттука, за работата во учнлиштето зиачајно с да се обезбсдн клима,
атмосфера во која кај децата сс негувааг и подржуваат; спонтаност,
радозналиост,

слобода

за

маппфсстпрањс

на

различни

креативни

потенцијали, подршка во трагаи»сто за попнаков правсц и различни нови
приоди во барањето на решеннја. Тоа подразбнра право во таквите барања и
манифестирањето на иденте да биде различио од иденте на другнте.
Таквиот пристап бара крсативни посдпнцм кои ќс бидат уверени дека
се прифатенн п ценетн од својата околнна (врсшшп, маставнпцп. родптелн п
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др.).Тоа претпоставува и поинаква наставна работа и поинакво глсдање на
зиаељата на училиштето, зпаеи>а кои отстапуваат од стереотнпите и
уникатноста. На младите мора да им се даде можност да изградат таквп
интелектуалии вештннн какви што се: алтрунзам, смпатија и човсчко
разбнрањс, да развиваат самопочитување н

способпост да сакаат, да се

оспособат да планнраат однапред и да предвидуваат консеквенси на свонте
одлуки п акции. (Knežević-Florič, О. 2006, Str. 206).
Kora зборуваме за категориите иитслигспција нсможемс да ја
заисмарнме н смоцноналната иптелмгепција.
Така кннескиот автор Зуслун (Zushun- Hu, 2002) иаведува дека денес
многу поголемо винманис сс посветува иа учењето и култнвирањето на
личности со висок

QI. Меѓутоа, се дошло до сознание дека EQ.

(смоцмоналппот Q) е поважен од IQ. Во оваа смисла тој наведува дека за
успех во карисрата потрсбни се 20% IQ a 80% емоционална ннтелигенција.
(Đorđević, В. 2005, стр.143).
Меѓутоа, општата и емоцноналната инелигенцнја се во соодветна
меѓузависност. Така маннфестирањсто на креативната интслш ениија ие е
можно бсз соодвстно маиифсстирањс на општата ннтелигенција, т.е.
иинтслсгснцијата е претпоставка за крсатнвиоста, но не ја покрива ( тие не
се нстоветнн). (Марчева, П. 2007, стр.55).
Емоцпоналната

ннтелигснција

представува

префннетост

во

иозиавањето на емоциитс. Емоционалната ппсмсност е вештина што ја
вклучува смоцноиалиата интелнгенција, како и способноста на најдобар
начин да ги нскористиме нашитс смоции за зголемување на етичката, на
личната и на општествената моќ за наше добро и за доброто на другнте.
(Стојаноска, Г. Зборник, стр.270).
Емоциите

се биохсмиски базирани физиолошки состојби кои го

мотнвираат нашето однесување и влијаат врз него. Kora станува збор за
важноста на смоциите во човековиот живот, потребно е да се нстакнс дека не
е важна само когпитивиата сфера. Нашиот однос кон сопствените и туѓнте
смоцин го дава косфициентот на емоционална интелигенција која ја
поссдуваме.
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Емоционалната иптслнгснцнја е

прсфннетост во познавањсто на

емоцнитс. Станува збор за разбирање на сопственнте емоцин и смоциите на
другите луѓс.
Емоцноналната писмсиост е вештина што ја вклумува смоционалната
интелигснција, како и способноста на најдобар начин да гн нскорнстимс
нашите смоцип за зголемувањс на етиката, на личната н иа општсствсната
моќ за иашс добро и за доброто на другите.
Впсокиот степен на ннтслектуална интелигенцнја (IQ), автоматски не
значи и висок стспен на емоционална интелигснција (EQ). А внсокиот степен
на смоционална интелигенција дава можност да се подобри одпосот меѓу
луѓето, полесно да се решаваат проблемите, го развива чувството за
засдништво

н

воопшто

ако

сдна

лнчност

поседува

смоционална

интелигенцнја станува збор за лнчност која, најкратко кажано, го поседува
она значајно чувство кое го означуваме како љубов.
Љубовта како е.моција му с

потребна на секое живо човсчко

суштество, но кога станува збор за дсцата таа с нсоиходност која го движп
iiMBiiiiOT развој. Сс смста дека надарснитс деца најчесто се xiiiiepceinimmim
н иокажуваат висок степен на смоимонална ппсмспост. И уште повеќе, тис
деца можат да маннфсстнраат емоционална зрелост на возрасен човек п
смоцмоиално да се загрижат околу проблсм кој тешко бн го забележал нској
iiiiBiiii проссчен врсннк.
Пс с рсткост, иа пример, падарсно дете да сс загрнжи заради
уништувањсто на нској жпвотинскн вид. Таа загрижсност ис зборува за
посгосњс на смоционалпп проблсмн, напротпв, тоа с дсл од пеговата
личноет.(\\л\\\'.dijete.com)
*******

На крајот заклучувамс дека снте видовп пптелигенцнја сс значајни за
развојот иа дстсто н човскот воопшто и за нивното манифсстирање.
Наставната

работа

која

го

рсспектира

проблемот

па

крсатнвната

||нтелигснц||ја е настава која е насочсна кон ссопштиот развиток на детето.
Денес креативиата настава го завзсма местото на поссбно значајна нновацнја
која го осовре.менува и го правн многу по сфнкассп проблемот на учењето,
маставата u воспптно-образовната работа.
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1.2.6. Дефинирање на изведените поими
Да.мјаноеки

крсативиата активност ја претставува како„ неопходсн

услов за среден живот иа човскот. Нсјзиното развиваљс с едно од
врсдносиите средства во создавањсто на иогодна животна атмосфсра,
мситадно здравје и способност за совладување на днсвинте напнатосп и
проблс.ми. (А.Дамјановски,1970).
- Крсатнвност- лат. творештво, творечка сиособност;работна енергија
- Крсатор- лат. -творсц; нзмислувач; пронаоѓа; основач
- Крсација-лат. - создавањс нешто ново, пронајдок; нзум, оригннално дсло; совршспо остварувањс на некоја актерска улога.
- Крсатнвен лат. - творечк-и иадарсн да создава нсчпто н о в о / Мнќиновиќ,
Лубо. 1990, стр.318).
Попмот крсатнвност во психолошката епциклопсдија на Ајзенк, Арнолд и
Мејли с лсфшшран како “способиост да се соглсдуваат нови односи, да се
продуцираат псобични идеи п да сс отстапува од традиционалниот модсл на
мнслсње“.( Enciklopedia of. psychology ,1972, str. 228)
Крсатнвноста c посебна способност која можс да бидс изразена како стнл на
жнвотот (Маслов) иачинот иа мислењсто нли изработка на пскои пред.мети
(Hallman). Мсѓутоа таа способност најчссто сс отслнкува во креатпвннот
процес п креативниот продукт. Затоа крсатнвната способност, процес и
продукт i н посматрувамс како единствеиа појава. ( Stevanovic,M. 2003, str.19)
Alisa Majll - креатнвноста ja дефинира како процес,, на поврзувањс на
иорапо нсповрзанп работи. Тоа с во стварпост, замислен процес на создавањс
na iioitii комбпнацин нли моделнрањс на (grade), двпжсњсто, зборот,
снмболитс нлн нденте п овозможување производог да биде на некој начнн
досз апеп па другите визуелно нлн на друг начнн “.
Покрај

различните дефиннции за

креатнвноста

посебно

е нздвоспа

теорстската основа иа дсфиницијата на Ј.В.Гетзел. Според него креатнвноста
е созпајна дејност која резултира во иова, односно таа е мисловна активпост
која е пасочепа коп опа што можс да настанс, а ис кон оиа што е. (ДсднН
Тхуро, СтаннмнровиН Бора, 1998, str.52).
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Ознмец под крсатнвност подразбира творештво со кое сс создава нешто ново
кос вклучува рсшаваље на проблсмн на свој начин н открнвање на
иепознатото. Креатнвноста спорсд истиот автор се заснова на досетливост,
проннкливост, творечка фантазија, дивергентно и флексибилно .мислење, a
нлодовите на крсативниот нроцсс се оригиналнитс дсла, рацноналнзацнјата,
творечкитс дсла. Со оглсд на фактот што многу надарснн поедипцп гн имаат
иавсдените особини кои се значајни за креативноста, понекогаш

понмитс

надареност н крсативност сс поистоветуваат што сс разбнра нс треба да сс
сва ги во буквална смисла. (Озимец,С. 1987 ).
Во својот ’’Пснхолошкн рсчннк” , Анри Пиерон крсатнвиоста ја дефипира
како:„

ннвситивна функција

иа креатнвната

фантазнја

одделена од

интелнгенцнјата која со коефнцнсптот на шггслнгепција има са.мо слабп
врскн” .
Во лпнгвпстиката терминот креатнвност го воведс Чомскп, дсфинирајќп го
како ’’способност
искази” една

да

многу

сс

продуцира и разбсрс нсограинчеи број нови

широка

фор.мулација

стриктно

ограничена

на

вербалното изразување, што никогаш на вербалиото изразување, нмкого ие
го задоволи. Греимас се обиде тука да помогнс тврдејќи дека:„Креативноста
подедпакво може да се сфати и како рсзултат на засмното дсјство на
јазнкот(социјалниот)

п

зборот

(

индмвидуалниот):

иатрупапи

или

распрспати, сс чннн, можат да гн објасиат модифпкациите на ниво на
јазикот” . (Ковзан Тадсуш ,1988, стр 132).
Со

пои.мот креативност

во училнштето

подразбираме збир на

псдагошко-пснхолоши органпзацпски и дндактичко - методички меркн со
кон сс постигнуваат прогрссивни промсни во планирањето, организацијата,
рсализацнјата, елаборацијата п апликацијата на воспитно-образовната
работа во творсчкнте интсракцнскн одиоси на наставникот н учсиикот п
актнвиата паршципацмја на наставннтс содржипн и поврзувањето на
училнштето и оиштеството. (Stevanovic,M. 2003,стр.145)
Филиповиќ за креативиата настава нстакиува:„Творсчката настава с
уииверзален

култиватор

на

жнвотот

и

работата,

средствата

м

организациоиите форми во разработувањс на креативните потспцпјали кај
учеииците н наставннцптс. Крсативиоста во наставно-восшпиата работа ис
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можс да се гледа одделно на една страна на ученицнте а на друга страна на
наставниците.” (Фнлиповмќ, H.1969).
Креатнвен происс: -за Cattcla „Суштината на креатнвниот процес ја
сочинуваат:

флуидноста

н

крмсталнзпраната

интелсгенцнја,

општата

флустмост, флсксибнлноста, особшште на темпераментот и другите особини
na 4ii4iiocTa” .(Kvaščev, R. 1974, str.55).
Творечки процес е самнот тек на создавачко - творечката актнвност.
Нскогаш тоа ќе биде, создавачко мислење, друг пат ндеја која бара пат до
реалпзаппја, а многу често u готов производ, како создавачки чин.
Создавачклот процес има своја дмнамика а тоа значи почеток на средината и
крајот на завршстокот.
Креативно учење е највисок облнк на учење. Тоа с учење на
творсштвото за творештво.
Креативен став е крајно умерените личности да бнда г крсативни.Такви
личности треба не само да создаваат влнјателни дела туку и да ги
подржуваат н другнте поединци кои се наклонстн кон креативноста.
Отворени се и се одушевуваат со креатнвните нден и постигнувања.
( Stevanoviq,M. 2000, str.60,62,116).

2. Историски аспект на проблемот
2.1. Услови за развој на креативноста
„Секој ум е зграда исполнета со старомоден мебел. Исчнсти еден
агол од својотум, и креатнвноста всднаш ќс го исполни.“ (Ди Хок)
Поимот „креатнвност“ малку позабслсжано почнува во исдагошката и
псмхолошката литература да сс уиотрсбува кон крајот на дваесетите и во
почстокот на трнесетите години од XX век. Пред тоа доминирале мнслења
дека творсштвото е можно само кај исклучително мал број на поеднпци.
(Stefanovic, M.1977, str.36) Како што тоа со право го истакнуваат бројпи
современп автори-творсштвото денес повсќс нс с пикаква нспозиатост п тоа
спорсд тоа можс да се научи.(David, В. 1982. Прсвзсмсно од:Ро1јак
\'.1987.ѕ1г.7).Сржта на сознавањсто е во мислењето како креативна функција
на умот. ( ИлнН, С. 2009, стр. 152).

25

Креативната настава - ашбиоза на нноваиии
До креативност најефектно се доаѓа со самостојна, партнерска и
тимска работа. Совре.меното општество ќе може побрзо да ја прифати
модерната технологнја доколку располага со инвентивни и креатнвни кадри.
(Stefanovic, М. 1977, str. 365).
За да се изградат познтивни ставови спрс.ма творештвото потребно е да се
осигура доживување на наставниот процес како пријатен. Учениците треба
да чувствуваат задоволство н жслба за креативни активностн. (Stefanovic, М.
Papotnik, A. Gumzej,G. 2002,стр.97).
Во современото живеешс ставот спрема творештвото битно сс
променил. Траднцнонално сватено, творсштвото ирстставува активност на
пстакнати п талентирани посдннци. Зиачајните, трајни у.мстнички дсла сс
сваќале како нивнн плодови. Се чннсло очиглсдпо дека творештвото е
ка гегорија на уметноста и атрибут, можеби вредност иа гении.
Првично одвојуваље од таа

концепција било прифаќањето на

научната работа во царството на творештвото. Употребата на зборот
„творсштво“ е поврзана со активен, а ис пасивеп став спрема општествеииот
живот н култура. Крсативииот став снрема стварноста изразува посебен
облнк на прсдавање и иноваппска активиост. Деисс со културната политика
настојуваме да ги отклонимс границитс помеѓу „творсцот“ н „примателот".
Творештвото всушност е нндпвндуалпа актнвност . Дури и кога е
длабоко вкорепето во пекоја заедннца, тоа ис е колсктпвна актнвиост.
(Suchodolski, В. 1988, str.67,69). Творечката актпвност сс засновува

па

комплскс од творсчки способности, како што се радозналост, оригипалност,
флексибилност,

флуентност

на

идеи,

фантазија, толеранцпја

спре.ма

нсодрсдсната отвореност на духот н т.н. (Маринковн<5,С.2003, стр.83).
Кои се условнте за развој на творештво? Тоа нссо.мнено е сдно од
првите прашања кое се поставува во педагошката тсорија и пракса. Во
толкувањсто иа факторите, условите и можностпте за развој на творештвото
иостојат различни и често многу погрешни гледншта. (Митровпќ, Д. 1963,
стр.154).
Постои гледнште дека творештвото с дар од природата u вродсна
геннјалност.

Тсрмановнте

испилвањ а

на

децага

со

многу

впсока

ннтелнгенција довсдуваат до хипотеза дска творсштвото е знак за повпсока
ннтелегснција.
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G.Marphy смета дека желбата за творење е уннверзална и дека секој
човек

нма

во

извесни

мера

оригииалност

и

способност

за

создавање.(С.Morphy, 1937, стр.453. Прсвзсмсно од: Мнтровнќ Д.1963,
стр.154).
Како субјективнн фактори за творсчката активност се наведуваат:
рсагирањето на сензмбилен иачин, лесно изразување, сластичност на
мислење, способност за трансформацнја, анализа и сннтеза и смисла за ритам
и органпзацпја. (V.Lovcnfeld, 1958. Превземено од:Митровиќ, Д. 1963, str.155).
Творештвото се објаснува со способностн кон често се припишуваат на
иаслсдството и вродсната гснијалоност. Оттука објективнитс фактори како
што се средината н воспнтанието или сосема се игнорираат или пак ннвното
влнјанис сс сведува на потпомагање на наследните способности. (Митровиќ
Д. 1963,str.l55).
За да ја развива крсатнвноста личноста мора да

биде уверена во

врсдноста и оправданоста на она што сака да го работи. (Alan,R. 2008,
стр.103).
Креативност можс да развие само училиште во кое се негува критичко
мислење, расудување, истражување, дијалог н учнлиште на рамноправпн
соработничкп

односи, т.е такво

училнштс

кое

овозможува

целосно

воспитанне и образование на детето. (Stefanovic, М. Papotnik, A. Gumzej,G.
2002, стр.96).
Постојат три основни услови кои треба во педагошката пракса да се
остварат со цел за поттикнување и развој па творечкн способности на децата
н младитс.
Прв u сдеи од најзначајните услови

е на сској ученнк да се дадат

сдиакви можностп за стекнуван»с на широко образование и миогустрано
интерссирање, бидејќи само на тој начин можат склоностнте да сс
маиифсстпраат и монатаму да се развнваат.
Втор услов во процесот на образование претставува активното учесгво
на ученнкот, т.с. традиционалните методи кои делувалс иа механичкого
помнсњс на зпаењего кос го излагал наставникот и соопштувал во готов внд,
да сс заменат со активпи методи, мегодн на активно учсствување на
ученнцнтс.
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Трет значаен услов во развојот на творсчката актнвност е следељс на
учениковото иапрсдувањс, познаван.е па склоноститс п ннтерсснраљата па
секој ученнк. Познавап.сто на интелектуалннтс склоности па ученицнте во
училишта со опшго образование треба да бнде основна иретпоставка при
рсшавањсто на проблсмн од нивната професионалиа ориенгација, т.е. избор
на соодвеген внд на средно учнлнште. (Митровнќ, Д. 1963, str.166).
Значасн услов за развивање на творештвого исто гака претставува
доброто познавање на учсшшитс и наставниот плаи п ирограма. Од овој
онштсствсн докумснт точио ќс сс предвидат содржшштс кои учениците
самн ќс i н креираат со заедничка, сорабогничка работа н на кои начини ќс
сс презентираат стекнатите искуства. Ссго тоа треба да сс програмнра во
год||111нитс( макро)

мсссчшггс (онсративнн), нсдслни п днсвни (мнкро)

плановн. Ова ирва и најважна активност во творечката иастава сс изведува
тнмски, колсктнвно, засдно со учсинците.
Матсрнјалот од учебннцитс трсба да се разгледа крптпчкн и
крсативно, да сс пронаоѓаат повн тсхипкп па нзложуваље, поипаков прнстап
па дадеинтс нодатоци н сл. Но, за да сс постигнс ова, неопходпо с прсд се да
сс осигура (обсзбедн) оптимална мотнвација па наставнпцнтс и учсниците.
(Stevanović, М. 2003, стр.203).
Како посебно значајни
учнтелите

ги

консултативните

наведуваат
нгрн,

активиостн
драмските,

за развој

па творештвото,

лнтературннтс,

ннтердисциплннарннот

тсматски

лнковнопрмстап

на

наставата п делумно истражувачката работа па учсннците. (Шсфср, Ј.
2008,етр.186).
Развојот на творечк-ите способностн кај

младите генерацни ја

иаметнува потребата нретходно „во подробност да сс загосподари со
материјалот, да сс аналнзнраат разновилпи форми на развој н да се мзпајде
нпвсн внатрешен спој“ (Marks), а тоа значи да сс запозпае фспомснот
творештво. За запознавањс потребно е многу вре.ме, понскогаш години и
години интензивно проучување. Затоа би се сложнлс со пзјавата на
францускиот историчар на уметност Reinach кој вслн: „за да се создава едсн
ден, потребнн сс годнна дена запознава 1ве“ (Renak, Ѕ.1960,.Превземсно од
Poljak Vladimir (1987) str.33,41). Во нашите училишта постојаг паставници
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фанатици , ентузиасти, со псмирсн дух во трагање за ново, наставницитворци на творечката работа во училиштето.
Во свстлоста иа научиото нроучувањс на проблсмот сс дошло

до

заклучок дека творештвото ис с резултат на наследенн способности, т.е. не е
преодрсдспо исклучнво

од внатрешни

факторн, туку

с рсзултат од

комбинација на природнм диспозицни, влијанија иа средината, воспитанието
н активноста на индпвпдуата. Сској човек е потенцијален творсц бидсјќи
творечкнтс сиособиости како внатрсшни услови за нсгов развпток се
формнраат под влпјанис на иадворешнитс, во процесот на актнвност.
Бидејќи творсштвото е условсно со творечкитс способности, кои сс развиваат
во одреден вид на дејност, проблсмот за творештво с врзан со прашањсто за
развиток во кој значајна улога пма воспитувањсто.Затоа потрсбио с во
современото восшпание да се дадс мссто за разновнднн видовн на творсчка
актнвност, т.с. нс само ликовна, лнтературна п драмска зуку и работнотсхннчка,

научпа

п организаторска

творсчка

активност

.(Мнтровиќ

Д.1963,ѕ1г.175)

2.2. Р азво ј на и д е а та за к р е а т и в н а н а с т а в а

„Не.ма лоши мисли, освен една: одбивањето да сс размнслува.“ (Ејн
Ренд)
Идеата за развојот на креативноста и вовед> вањето на креативната
настава има своја генеза. Со векови, од вовсдувањето на органнзираното
образование се негувал ставот дека наставата треба да обезбедн учење на
дадениот материјал и негово успегано рспродуцирање. Учениците учеле
„напамет“ пскогаш и без да го разбнраат она што го учат.
Мислата за

развпвањс на креативното

мнслсњс на ученнцнте

ироизлегла од сваќањата дека креатнвоста е „ дејност која дава

h o b i«

оргиналнн ироизводн со внсока општествена вредност“, (Корнилов, С. 1950,
стр. 360)
На почетокот се афмрмнрало сваќањето

дека креативноста е

својствена са.мо на мал број талентнрани луѓе. Дснес преовладува сфаќањето
според кос,

креативноста е„промислен процсс на создаван.с на нови
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комбинации“ (Алис Мајл, 1968,стр.6.Превзсмсно од: МаринковиН Снмсон
(2003), стр.14,15.) или „ успсшсн чекор направсн во нспознато, слегување од
стаза, разбивањс па клупи, одговореност спрема искуството.
Креативноста сс согледува н во мали и во поголсмн нсшта и таа е
својствсна во помала или поголсма мера на сскос човсчко суштество. Во оваа
смисла Цон Дјуј велн: “Тригодишно дете кое открнва што може да сс
направи со парчнња дрво нли шестгодншно дстс кос пронаоѓа што може да
сс направи додавајќи пст нли десет пари, навистппа с иронаоѓач, нако тоа
всќс сској го зна” .(Џои Дјуј (1934)Превземено од: МаринковнН Снмеон
,2003,стр.15).
Психологот Карл Роџсрс всли:„Дејноста на детсто кога пронаоѓа нова
игра со другарите, Ајнштајн кога ја формулнрал тсоријата за релатмвитетот,
домаќпнката која правн нов сос за мссо, млад автор кој го пишува своето
ирво дсло... сс се тоа

творсчки чинови„(Цит|фано спорсд Дураковиќ, М.

(1985), Стр.27. иревземсно од: МарпнковиН, С. 2003, стр.15).
Во овој вск бројни студни сс посветсни па нроучувањето на идејата за
креативна настава, мсѓу кои го истакнуваме Л.Гурлит, кој во дслото „ За
творсчко воси11тание“ (1911) трага за подобри рсшенија во организацијата на
наставата во учплнштето.
К. Дункср, во делото „Психологнја на творсчкото мнслење“(1935)
укажува на можпостп и правци

за откривањс па проблемот, посебно во

наставннот процсс.
Советскнот псдагог И. Родак,
наставата

с

„сдно

од

истакнува дека творсштвото во

фундаменталннте

npauiaiba,,.

(Родак,И.(1959),

Прсвземено од: МаринковиН С., 2003, стр.15).и докажува како творсшзво на
ученицнте н наставннците може да се негува во ситс подрачја па наставата.
Посебно значајпи сс мислењата на Лав Внготски кој во дслото
„Мислеље и говор., (Виготскн Л.,1977), се залага за ослободувањс и богатењс
на мислењата и говорат на ученнкот, во што ја глсда основната задача на
училиштето и општеството.
Пораките на Жан Пијаже: дека „децата трсба да сс оспособат за свос
сопствено екпсрнментирањс u сопствено истражувањс. За да разбсрс детето
IICIHTO,

мора да го конструира само, повторно да го измнсли”.
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Во САД 1961г. с објавено дслото „ Крсативноста во наставата” , од
Алис Мајл и група автори, во која па креативноста и сс прнстаиува како
рсагнрањс кое е достапно на снтс човечки суштссгва п „каков начин за
одвојување на наставата од монотонија” , „ начин кој ќе ја направп
возбудлив п успешен потфат.”
На нашите јазични простори за творечката настава значајно е делото
на Владимир Спасиќ, во расправата „ За умстинчко u творечко воспитанпс
во училнштето” , за улогата на наставникот велн:„тој својата цсл иајдобро
ќе ја постигне ако усисс да започне н да сс иадоврзс на творсчката сила, кои
дре.мат во сское дсте, и да ш ослободи, да ги развива u

усовршн” .

(MapniiKOBiih, С. 2003, стр.15,16).
Слободан Поповиќ, во студијата „Пснхологпја на младоста и .методика
на срсдношколската настава” (1936) истакнува лска „ битна ознака на
традиционалната педагогика и методика с исдостатокот иа творечка
динамика на воспитниот процсс” /Београд, 1936 стр.1./
Р.Квашчсв меѓу првите проучувачи па овој пробле.м со својот
екснсрпмснт и бројни дела, меѓу кои посебно с значајна:„Психологнја на
творештвото” /Бсоград, Издавачко пнформатмвсн цснтар ма студснтнте,
1976). ќс ги прикажс можноститс п начиннте за развивањс па крптпчко u
творсшко мнслсње кај учен 11цптс u ќе кзврши голсмо влијапис иа
размислувањсто за креативна настава.
Освси навсденитс, за концспгог на крсатмвната настава значајни се
дслата на Мплан Буковљев(„За актпвна н крсатнвпа настава” 1970); и
Мсхмед Дураковнќ,(1985),

кој

укажал

на

успешиото

влпјанис

на

проблемската п креативната настава по мајчин јазик, па развојот на
вербално крсатпвнпте способностн, н укажал на нужиоста од „ посмело н
поконкрстно вклучување на творсштвото

во врсдносннот систем иа

учнлнштсто” .
Во свосто дело Марко Стсвановнќ, пстакнува дека „ крсативната
настава

с

импсрашв

на

врсмето

во

кое

жнвсемс” .(стр.159-160./”

Креативноста на наставникот п учсникот во наставата” 1986).
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Никола Филмповиќ (1988)” во своето дело„ Можности и домени на
творештвото на ученицитс н наставницнте ” , зборува за креатнвната
настава, која„ дснес п во иднпна е агенс на прогрес и како таква

нема

алтсрнатива .“/ стр.205.
Крсативноста е осповна форма на животот п човсковото постоење.
Креативноста допринссува за човековата слобода и среќа и крсативноста с
она својство на личноста кос е подложено на воспигувлње и развој.
( MapnHKOBiih, С. 2003, стр.16)
Креатнвната настава е таква настава која за свое клучно одредувањс
ја зема афирмацијата па творсштвото на учсницнте п наставницитс во
воспнтно образовнмот процсс. Крсативната настава не трпи шаблони и
нсклучоци, туку е разповидна, флсксибнлпа и отворена за ново, посебио за
онне форми, методн и средства со кои се потикнува развој на творечките
способпостн

кај

ученицнте

и

крсатпвпата

улога

на

наставникот.

Креативиата настава подразбира богато интелектуалпо доживувањс т.с.
бројни мнсловнн актнвпости: самостојно, слободно и темелно соглсдување
на појавптс н предметнте, воочување на кивиитс битнн одлнки, открпвање
на скриснм значсња,новм пдеи,факти и правци за решавање, замислувањс и
пзмпслување на пово н необпчно, споредување, предвидување, заклучување
н др.
•

Креативиата настава ја карактеризираат односнтс на довсрба п
соработка на наставннците и ученмцпте, при што учениците се
храбрат за посмелп ннтелектуалн» потфати, се потнкнуваат на
истражуваље, љубопнтност, шпишјатива, творсчко набљудување,
размислувањс и фантазија, и да учсствувааг активно во ситс фазн на
иаставата од некои формн на планирањс u припрс.мањс преку
реализација, до вредиување.
( MapiiiiKOBiih, С. 2003, стр.17,18)

•

Психологот Парнес во своето нстражување( Parties, 1967) докажува
дека

креатнвноста

свалуацпјата.

с функција

Во таа

смнсла

на

знасњсто,

развивањето

на

имагниацијата

и

крсатнвноста

во

насгавата ќе бидс носфикасно ако наставниците се прндржуваат п кон
овне ирпнципи:
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Развмвање на осетливост за проблеми, флексибилност и флуентност на
идеите,

•

Составување на лнсти од идеи за можно решаван>с на проблемот,

•

Развпвањс на многустрана стратсгија за решавање на проблемот,

•

Користење на различни принципн на креатпвного мислсшс н
рсшавање на проблеми ( аналогија, сличност, парадоксн, метафори),

•

Програмирање на материјалот со помош на кој ќс сс развнс
креативното однесуваље на учениците, така што да се влијае на
развојот на операциите на трансформација на дадените податоци и на
развој на имагинацијата. (Стефановиќ, М.2003/04,стр.25-26).

•

Креативната активност е една од реткнте активностси

што

се

наградуваат. Да бндеш крсативен е слнчно како да бидеш вљубен
всли Буди Флаусрс.
Порано многу се истакнувало “ учењсто низ практика“ или „учење
ннз игра“. Денес тоа се замснува со изразот: “ Да се учн низ креатнвност“.
Креативноста во наставата овозможува погполно чувство за сопствената
лнчност. За училишната едукацнја значајно с што тоа овозможува полсссн
начин на учење и стекнување на знасња.
Значи, очигледно , е дска проучува!Бето на креативноста има големо
значсњс.

Креативната

настава

придонесува

за

поцелосен

развој

на

ученичката личност.
•

Според Јовановска и Петрова креативиата

настава претставува

исполнување на одредени претпоставки:
•

слобода за индивидуално нзразување;

•

содржинска (разновидна) едукација;

•

храброст

•

и н т е г р н т е т н со ч у вству ваи > е и а у ч н т е л п т е л ;

•

нагласок на човечкнтс односн;

•

Единствсно одиесување и разновидност на улоги и сл.

(Jovanovska - Petrova , М. Petrov, N. Stevanović, М.2004, str.82).
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2.3. Преминот од традиционално - ригидна во креативна настава
„Сите ние, вашнте деца, соседнте н ннвните деца, сме гешш во
секојдневието, иако тој факт нс го забележуваат и не го паметат снте.
Веројатно затоа што училнштето не не по ггикнало да го согледаме она што
скрнено дре.ме во нас, чекајќн да се искаже во вистинското опкружуван»е.“
(Петар Клајн)
Традиционалниот,

затворси

систем

на

образование

во

кој

стандардизацијата представувала норма и во кој истиот материјал се
прсдавал на ист начин со годшш, мора да отстапи место на еден навнстнна
отвореи систем и сс што подразбира roj. Како што D. Dickinson сугернра:
„Нис мора да бидеме способнн нс само да ги трансформнраме нашите
институции, одговарајќи на промсната на сптуацнјата и барањата кои ги
поставува таа, туку мора да основамс и развивамс институцни кои ќе бндат
„системи за учење” . т.е систсми способнн да

нзведуваат сопствена,

псрманентна трансформација” . (Dickinson,D.2000, str.61.). Традицноналната
настава

е

ригидна,

репресивна,

статична

и

нсмогивпрачка.

Таа

е

ориситирана на презснтација на пскрмтичко знаењс, преработснн податоцн,
готов матернјал, вербални факти и книжно мсморпрањс, а нс дожнвувања,
реакцин

и проучуваље на учениците. Повеќе е насочена на мииатите, a

многу малку на идните настани, доминира теоријата на сметка на праксата.
Ученнчкнте знаења се

стекнуваат иа рспродуктнвеи начин, а не со

пстражување, со поставувањс на хипогсзи п рсшаван.е на проблемн.
( Jovanovska Petrova, М. Petrov,N. Stevanović,M.,2004,strl66).
Додека траднционлната педагогија барала правци за иадворешно
делување на детето, соврсмената педагогија одн обратно, дава прилнка
самото дете да се мапифестрира по пат на разлпчнн активностн. По пат иа
творештво може да се развнјат низа најдрагоцени особини на младата
личност. (Stefanovic, M.1977, str. 361).
Наставникот во традииионалната пастава

извршува само една

дејност, а тоа е да прсдава, шго деиес се означува како најлош стспсн на
органмзација на оваа сложспа иптеракциска творечка

комуникација.
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Наставникот во современи условн нма потреба од истражувачките можностн
на ученицнтс. Знаења

не можат да се даваат во готов облнк туку со

нстражување, творечка комуннкација и со разглсдување на проблемн.
(Stefanovic, M.1977,str.5). Во учнлиштето н.мамс паспвио образоваиие, бндејќи
ученнцнтс користат туѓи (од наставннкот) податоци. Соссма с разбнрливо
што во таквн услови на наставна органнзацнја учениците ие покажуваат
доволсн интерес за сскојднсвните предавања н “излагања“. Наставникот
мора да го доведеме во позшшја работејќи да учи н учејќн да работи. Нис нс
можеме од ученнкот да барамс творештво,ако нс нм овозможнмс таква
можност за изразување. На овие субјекти постојаио нм нудимс пст рспертоар
на однесување.(учење во класнчпо значсње), а тоа ие с доволно за ширсње на
нови творсчки потенцнјали.Таквата работа е моиотоиа, здодсвна н повсќс
никого не го интересира.Повеќе одбива отколку што привлскува, повеќе
разорува отколку

ш то

создава, младата лнчност повеќе ја редуцпра отколку

продуцнра. Забележено с дека учсницитс во тскот на образовннсто ис сс
осиособуваат во потребна мера за самостојна и континуирана иптелсктуална
и творсчка работа.
Повсќсто наставницн се стремат часовнте да ги исполнат макспмалпо
со свој говор, мнсли п отцени, верувајќи дска со тоа го решава проблсмот. Се
заборава па фактот
мислењс

ii

дска учеиицнте само со својот говор, со пншувањс,

создавање можат да научат да говорат, пишувааг, мислаг

н

создаваат. (МаринковиН, С. 2003, стр.11).
Во траднционалната настава ученнкот не учсствува во одлучуваљсто
за тоа кои предмсти ќе ги изучува, ш пу кон содржшш, ннту кој наставпнк ќс
му предава ннту како ќе изглсда неговиот учсбннк, кои наставни срсдства,
облпцп и методн ќс сс корисгат за неговото образованис, а чссто пе одлучува
ini каде и со кога ќс ссди, како ќе се облекува, каквн одговори ќс дава а тоа
значи ini за тоа како ќе мисли н чувствува, бндсјќи и тоа често му се днктира
и му се намстиува иа други пачинн. Се што с намстнато но природа на
нештата ја гуши слободата, предизвикува непријатпн чувства и ја прнтиска
вољата. Во таквата ситуацнја се учн иајчссто од страв, за што говорат
учснпцнте дека н.м с страв на часот наставнмкот да нс гн прозвс^дска нема да
зиаатчда не гн исмсе иаставникот, да нс гн потценат другарите и т.н. Од
друга га страна, наставникот кој раководи со овој процес на тој начин што ја
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намстнува са.мо својата воља, дожпвува пријлтно чувство на моќ, но и
нспријатно чувство на озуѓувањс. Тој нсма соработннци во она со кое
раковоли, па е принуден на напорна

ii

исцрпувачка работа. Се што с

приснла, раѓа и отпорн, и ученнците н наставннцитс во голсма мсра сс
наоѓаат во улога на взаемни протпвници. Таквото училиштс е полно со
напнатост која гн блокира мнслите и општата активност, u во него нема
задоволсгво пи за едната ни за другата страна.
Наставните

програми

во

традицпоналното

учнлиште

сс

преоптеретенн, по ширина н по бројот на факти, што нужно води кон
површност, пасивпо усвојуваље на содржиннтс п запоставување ма развојот
на творечки способности кој учспнцитс. Во традиционалната настава го нема
оиој прсднзвпк за човечка мисла, оној слап кој возбудува, кој мобшшзира и
засмлува како прсд нспознато морс или псосвосн планннски врв. Намссто
тоа, пресовладува папорно злоиатеи,с низ утврден колосск со сс поголем
тсрст за мсморија. (MapiiiiKOBiili, С. 2003, стр.12).
Објаснувајќи гн нсдостатоцнте на траднционалната настава Рудп
Супск всли:„ Дстсто во спорсдба со возрасннот човск иокажува такво
богатство на ннвенции и ако го споредимс со нашиот жнвот, рсдовно се
чувствуваме како губнтници на едно богатство кос нскогаш сме го носелс во
себе.. Ние навистниа често ја слушаме изреката дека сите деца до шсст
години се генијални, а со петнаесет стануваат сосема проссчсни ,скоро
меднокритети. Можсме да рсче.ме дска одговориоста за ваквата сволупија
лежн во нашите традиционални мстоди на восшпание.”
Улогата на училиштсто и наставницитс во развивањето па крсативпи
особнпн кај ученицнте е исклучнтелно голема.

Основен проблем кој сс

поставува с, не само како да се овозможи остварување на креативен развој па
учсиицитс во училиштето туку како да се спрсчм негативното влијанис на
институционалното образованпе на развојот на детската крсатнвност.
(Stefanović, M.Papotnik, A. Guntzej,G. 2002, s(r.80).
Тука го нсма ни за учеинците нп за наставницитс она драгоцеио
чувство на снгурност и са.модоверба, да си свој на своето, да умссш п да
можсш, она чувство на достоннство, п самопочитување на творсц, туку
понижувачко сваќање дска твој најголем домет е ако го запомимш u
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повториш она што с веќе речено, напишано н ако си добар штраф на еден
голсм механизам.
Учплшитето

може

да

помогне

во

развивањсто

на

творечки

днспозицни, а може и да ги задуши. R.Supak наведува дека „ Постон одрсден
антагонизам помеѓу школуван>сто п креативното изразување на детето, како
што постон антагоннзам помсѓу нграта и работата. Тој антагонизам не може
да сс избсгне, бидејќи тие дејностн почиваат долго врсме на функциите кон
се противрсчнп, кон во многу се нсклучуваат и служат за разлнчни целн.
Улогата на модериата псдагогија е тој антагонизам да го преовладее, односно
да знае како трсба да се постапи со противречни тенденцин во развнтокот на
детето. Најголемнот недостакот па традиционалното

школување би бил

токму во тоа што тежиштето сс ставало на учење со помош на надворешни
предлози и потполно се занемарувале впатрешиите мсханизмп на детското
нзразувањс кои сс предуслов за креативно однесување. (Supak,R.1987, стр.63.)
Денсс во светот н кај нас, во оваа смисла, постојат бројни крмтикп.
Училиштето наместо да развива творечки потенцијалн и тоа на снте
ученици, со своите ригиднп мерки гн рсдуцира, со исклучок кога се во
прашањс надарснп ученици во нскос наставно подрачје, па им се дава шанса
свонте диспозиции да гн претворат во способности. На училнштето често му
се упатуваат критики, и тоа со право, дека е една од најконзервативните
институции.
Љубопитноста во традицноналното училнште не се цени многу, па во
повеќето случаи учсникот презема ризик секој пат кога поставува необнчни
прашања нлн дава нсобмчни идси. Креативните дсца често имаат репутација
на oiiiie кои и.маат „диви„ нлн „ смсшни,, идеи, ннвната работа ја
карактсрнзира продукција на идеи кон се вон загрозените патеки, вон
рамкнте.

Иекои

потспинјалпо

креативни

учсници

развпваат

многу

нереалистичен став за себе зарадп неправилни процени на околината.
Креативннте ученицн посебио онне кон се присилени да ја пригушуваат
својата креативност, можат да нмаат озбилни тешкотин во учењето. Тне
понекогаш нмаат проблеми и во однесувањето. Училиштето не успева да им
даде истражувачки задачи, па нпвното однесување е реакција на здодевни и
непродуктивпи палозн кои нм се даваат во училиштето. Улогата на
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учнлнштето н

наставниците во развивањсто на крсатмвнм особшш кај

ученнцнте заслужува посебно внимание.
За да се поттикне крсатнвсн развој, спорсд наодитс од професор
Квашчев, трсба да се исполнат слсдннве услови: насочуваше на ученицнте да
ис сс приклонуваат на она шго с веќс вообичаено, да се ослободуваат од
утврденнтс навмкм, стсреотипи н шаблопп во тскот на рсшавањсго иа ситс
видови на задачн, да се ослободат од мисловната крутост п да развиват
смособност за импровизација.
Основните елабости на традиционалната настава сс однесуваат на
барањсто за

C T C K H y eaibc

на снциклоисдиско знасњс бсз негување на

критнчко мислење и можност за практнчна прнмена. Наставннкот најголсм
дсл од времето го троши во вербалпо ирсзситирање на пропмшашггс
содржнни, а помалку во партнереко творештво и крсативно учење па своптс
учсинцн. Нс сс забелсжува дифсрспцпјацпја на творсчката и класнчно рутннската

работа.

He се изградсни

критсрнумп

за

врсднувањс на

творсчката педагошка работа кои ќе обезбедат повратна пиформацнја за тоа
колку се спроведува, а колку неактивиост од подрачјето па творештвото.
Домннаптно е учсњсто за оцсна, а нс за знаење. Содржините н начиннтс на
учење нс се припрема за подоцнсжно решанање на животпи проблемн. He се
утврдуваат потрсбнте за творсштво на ученнкот, нзворнте на знаења се скоро
редуцирани на паставннково

излагањс u учебникот. Нема ироблемско,

хсурнстнчко п огкривачко учсњс, нс с афирмпрано са.мостојно учсњс и
истражување. Тука има ригидност и сгсрсотнпност во организацнјата и
извсдувањсто иа наставнмот процсс, прсдомннантна улога на наставннкот,
повратната пиформација за ефсктнте па наставната работа најчесто се
добнваат врз основа на усмени проверување на наставппкот, а мног>' ретко
со примена на објсктнвнп испитни постаики.

Така новсќс сс говори за

актпвиостп иа наставникот, а помалку на учепнкот иако бн требало да биде
обратно.
Затоа се потрсбни новп улоги на наставниког и нови функции на
насгавата. Секако дека од тоа ироизлегува нова обврска на училнштето и
насзаваза, нова матрица на педагошкиог процес, кадс покрај пренееување,
занознаван,е

и

предвндувањс

сс

појавува

откривање,

истражувањс,

iiiio B iip aih c, K p ciip aib c.
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Футуролошкнте расмислувања подразбнраат битнн квантмтатпвно квалнтатпвим промсни во систсмот ма воспитанис п образованис, поссбио во
подсистем каков што е наставата со своитс субјсктп.
( Stefanović, М.1977,стр.362,240,242).
•кјск-к*
Сето ова ново не може да се оствари без афирмација на креативноста
иа ученицнтс и тоа прску т.н. крсатпвна иастава , но п прску цслината па
активностн во училиштето кои ќе гн развиваат крсативнитс способности на
ученицнте. Затоа и вслиме дека во коитекстот на сите иновации кои сс
воведуваат во совремеиото училиштс нмпсратмвно барањс е она кое сс
однесува на развојот на креативноста на современнтс учснпцн.

3. Иновациите во воспитанието и образованието, претпоставка за
развивање на креативна настава во основното образование
Нагласнвме дека во нашиот труд крсатнвноста ја проучуваме во
симбиоза со иновашштс во восшггно-образовпиот процес. Оттука уштс па
иочстокот сс стремнме да објаснпмс што сс тоа иновации, каква улога нмаат
за соврсмсната настава н сс разбира, прсд се за развојот па крсатмвната
настава.
Иновацпмте во контскст на промсните претставуваат составсн дсл од
фупкиионпрањето на восшгшо-образовпиот снстем. Тие

прстставуваат

нзраз иа неговата отвореност, флсксибилпост и развојност како својства од
кои нроизлсгува неговата актуелна динамика. Меѓутоа, ннвното внесување
во образованието мора да сс заснова на прстходнн проучувања п согледувања
на рсалнитс состојбн и можностп.
Ке почнеме со констатацнјата која ја даваат некоп авторн дска во
IICKOH

западно свропски зсмјп, од ироучувањето и нстражувањето па

состојбите во образованнсто, па сс до внссувањето на некоја иновација, илн
пак прнмсна,па одредси реформски зафаг, поминуваат најмалку дссстпна
годшш. (Дамовска А. Лсна. 1998 , стр. 181).
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Меѓутоа, во современото време ис може да се замнсли преобразба на
воспитанието и образоваиието без внесување па различнн пновации, било
тие да се од систаматскн нли практично методички карактер. Скоро целиот
свет, а посебно разнпсннтс земји, денес издвојуваат огромии средства, луѓе и
напори

за

истражувањс

на

повото,

за баран>с

на

неоткрнсното

и

непронајденото.
Треба да не го нагласиме фактот дска иновацинтс сс таква катсгорија
која го окупира светот на секојдневннтс разговорн и случувања, па сс до
настојувања да се формнра посебна наука нарсчсиа иноватика.
По својта суштина

нноватиката с пнтсрдпсиилинарна наука чнј

предмет па проучување се нновацинте.

Таа станува прноритет за ситс зсмјн

и претставува „влечна сила“ на долгорочннте проекцни иа развој.
Кај нас многу се пншува за иновацпптс; објавсни сс многу врсдни
прнлози, студии и расправи во што многу ис заостанувамс зад другите, no по
нивната примена во наставната практика видно заостануваме. Се добива
впсчаток ( како што за тоа убаво велн Милјсвиќ) како да сс чека тоа некој
друг да го направи. (Miljevič, Ѕ. 1993,стр.9,19)
Иновацните

се

услов

училнштето

да

нс

заостанс

зад

општсствените н технолошките промсни во реалноста која секој ден
интензивно сс мснува.
Трансформнрањсто н нновирањето на системот на воспнтанието п
образоваинето во Рсиублика Македонија е резултат на сеопштите променп
во cure сфери на секојднсвното живссњс и работење, односно како одраз на
предизвицитс на времето, на барањата, на потребите и на едукацискнте
процеси.
УНЕСКО како меѓупародна организација која го следи, вреднува и
валорпзира образоваимето па снте
оспособувањсто
насочувањето,

на

образовнитс

иновирањето,

нивоа - степени, вклучително и

кадрн,

има

усовршувањето

значајни
и

постигања

унапредувањето

во
на

образованието п едукацискнте процеси во земјита кон се негови членки.
Рспублика Македонија е активна членка на оваа асоцијацнја. Оттука
таа гн прифаќа повитс ирсдпзвици и совремеии тенденции за иновпрање и
рсформнрање иа образованието.(Петров, Н. 2006.стр. 115,157-158).
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He може да се нсгира фактот дека повсќсгодмшпото прнсуство иа
бројни ii разновндни иновативнн зафати овоз.можн да сс стекнат бројни и
разновнднп

искуства. Многу кадри ( наставници, училншнн псдагози и

психолозн, днректорн на училншта, инспектори, советници и др.) сс здобнја
со многу нови созпанија и иден. Се поголсм број училишнн колективи
полека

како

да

професионалниот

се

оттргнуваат

конзервативизам

од
и

стегите

на

иостепено

традицијата
гн

и

од

пренсшпуваат

сопственитс имплицитнн п понскогаш, стереотипни сфаќања и убедувања за
образованнето воопшто, за сопствената улога во него, за сопственото
нрактично однесување и за начииот на кој, сс уште, работат.
(Попоски, К. 2010, стр. 89,92).
Основното образоваиие кое е поставено како основа на патамошното
образованне, оспособувањс u вовсдување во животот п работата ја чувстува
потребата од постојаин промсни и нноватнвни зафати.
(Петров,Н.1992,стр.4,5).
Трсба да се нагласи дека на промсните во образованието не смее да се
гледа како на сднократни иптервсшшп во системот кои обично имаат кус
зднв. 'Гие треба да претставуваат континунран процсс на внссувањс одбрапи
iiiionaiuiii кои ќе гн менуваат суштинскнте сегмснти на образованисто ( цели,
содржина на работа, третман на субјектитс во процссите ма настава,
цслисходна еквивалентност на сертификатната потврда и оспособеност за
впсок професионализам во работата, образовни стандардп п сл). (Адамчсска,
С. 1998, стр. 146). што наидуваат.
Образованието нма иезамеилнв и единствен потепцијал во градењето
на погледите п ставовите на младите гснсрацип; потснцијална сила во
промена на начннот иа мислење и во промена на филозофијата на животот.
И падворсшнитс рефлекси од променитс па политичкиот и економскиот
спстс.м; промените

во матернјалното пронзводство, во културата и на

прогрсеивниот слој иа општеството, преднзвикуваат силно влнјанис во
промената на структурата, на содржнната, на мнсијата и на духот на
образованието, во насока на про.мени и во општеството. Тоа е особсно можно
во едпо општество кое има разјаснет концепт кон перспективнитс визии на
демократските принципи. (Зајазн, Т.2000, стр. 24)
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Воспитувањето на особини на креативност на личиоста како нужност
п задача ја

наметнува потрсбага од редсфинирање на снстемот на

восиптанисто и образованнето, посебно сској еден подснсте.м, целите и
задачитс, структунраноста на паставнитс иланови н ирограми н третманот
на индивндуата на ученнкот.
Образованието нс бара пповации за да опстане, како што с тоа случај
со

индустријата.

Напротив,

образоваиисто

повсќе

и

почссто

сс

спротивставуваат на иповашште, а освсн тоа, тис во него и.маат и поголем
ризик.Значајно е прсдупредувањсто на некои теоретичари дека модели на
иновацпи треба да сс бараат во

доменот на просветата, образованисто,

наставата, не за да го нзолираме училиштето
еконо.мската

од општествената н

срсдпна туку за повсќс да сс води сметка за спецнфичниот

карактер на образованието и наставата.
Значсњсто па иновацпитс во образованието се повеќекратнн. Под
влијанпе на ииовациите сс мспува не само стнлот на работа туку, во голе.ма
мера и квалнтетот па знасњата кои сс поблнскп на соврсмснитс потрсби п
барања.
Бсз воведување иа пновацин нс с можно да сс создадс училиште кое би
било рсволуционарен фактор за промспн во општеството. Прнсуството на
иновации во училиштето с нсмкновност u општествена условсност. Поточно,
иновациите во воспитно - образовната дејност сс спнхронпзиран снстсм на
псдагошкн, општсствеии, органпзацмски
засновани

п скономскп

иа псдагошката п другнтс науки),

мерки (цврсто

кои сс насочсин на

подигнување на нивото н квалнтстот на восиитно-образовната работа со
рационално, користсњс па кадрптс, врсмето н крсатнвноста на наставникот
п учсиикот.
Основна

прстпоставка

за

успсх

на

педагошката

иновација

е

паставннцнтс да ја прифаќаат, т.с. да ја смстаат за врсдносг која доведува до
П 0311ТН В Н П п р о м с н и .

Истражуваљата во светот м кај нас покажуваат дска, главио, носитсли
на иновацинтс сс посдинци п снтузијасти. Авторнтс кон се запнмаваат со
овој проблсм истакнуваат дека иповациптс трсба да сс проучуваат во научно
- нстражувачкн цсптри.
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Поенетематнчпото внссување на ииовацшпе во образовннот нпаставннот процсс потребно е и зарадн тоа што учнлиштето, под притнсок па
техниката, технологнјата и комуникацијата сс повсќс го губн монополот во
пренесувањсто на готови

знаења и поучувањсто на y4enimirre.(Miljevič

Ѕ.1993,стр12).
********

Со тоа сака.мс да иагласиме дека промените во воспитаннето и образованпсто
кои ги означуваме како иновацин не се нешто што се случува стнхнјио и
испланирано, туку, напротив тоа сс промсп кои сс добро обмислени и за кои с
иотрсбно време на истражување u провсрувањс за да станат дел на воспнтнообразовннот систе.м и воспнтно-образовната работа.
Новиот свет на промени и развој претпоставува и новн знасња кон ќс бидат
во функција на формирање на пова, соврсмсна, пред се, цслоспа личиост,
личност која ќе го поведе питспзивниот развнток на науката, тсхниката,
културата н општеството во цслина. Тоа не може да се направи со стариот
ригидсн снстем на настава каде ученикот е објект на влијанија кој слуша н
репродуцира, напротив потрсбни се про.мсни кои ќе го стават во центарот на
cu re случувања во наставата и учнлиштето воопшто. Двигатслн па таквите
настојувања се бројните пновацнн кои ќе го направат учсникот субјект кој
сам ќе истражува, ќе открива нови зпаења, учиник со развиспи креативни
способности.
Денес

прнматот

го

и.мааг

ннтернетот, сретствата

за

комуникација,

телсвнзијата п сл.
Давајќи му толкав иростор на иновациптс во воспитно-образовната, a
поссбно наставната работа сс потпираме иа констатацнјата на Адамс дека
креативиоста п промсната се две страни на нста паричка: „Креативиоста е
потребна за да одговорн успешно на промснитс, а за возврат, самата
рсзултира во промсна“ (Адамс, Џ.Ј1)
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4. Креативноста како феномен
Во однос на креативноста како феномен се согласуваме со погледитс на
Фишер по кој:„Да бндеш доследно креативен, зиачи да бндеш проникиат со
сила. Ништо вистинскн не може да ти обезбеди подобра иднина, како
способноста за креативноет, способност за решавање на проблемитс и
развивање на нови ндеи, секогаш кога тоа с потребно.“ (Марш Фишср)
Во центарот на прашањата кои се

поставуваа во однос на

креативиоста како феномен сс оинс кои се однесуваат на поммптс
креативиост, шго треба да подразбирамс под креативост и сл. Одговорот на
овнс прашања е суптилен н доста сложен.
Во одговорот

на

овие

прашања,

најпрво

ќс

истакнеме дека

крсативноста е спротивна од нудељето на готово рсшенија. Таа прсд се се
ослонува на истаражување и барањс нови и поинаквн одговори. Во оваа
смисла готово сите авторн кои ја проучуваат оваа проблематнка, посебно со
развојот на креативнитс

способности на учениците во учнлиштето,

наведуваат дека креативноста бара поставување на учениците во улога иа ,
пзвссеп вид, на „трагачи на вистината“. Во функциј на тоа потребно е
ученнцпте да ги научиме постојано да сн ги поставуваат прашањата: зошто,
како, од каде.
Суштинско прашање кое се поставува секогаш кога станува збор за
креативноста е она

дали таа сс наслсдува илн се учи. Разлнчни автори

даваат разновидни одговори на овне прашања, меѓутоа, преовладува
одговорот дска креативноста е нсшто што се учн. Во оваа смисла познатнот
автор кој се занн.мава со проблемот на креативноста н се застапува за
втората група на одговори Едвард де Боно објаснува:

„Крсативното

мислење потсетува на возење на автомобил, жонглирање, готвење, скијањс,
ппкадо нли плетење. Почнува со желба, потоа доаѓа вннманнето, вежбањето
и на крајот уживањето. На почетокот се јавува одреден степен на
нспрнјатност и се нзгледа соссма нспотрсбно и неприродно. Kora ќе
павпкнстс, крсатнвното мнслсње станува природен процес, како што с
возсњето иа велосипед или пливањето. Доволно е често да го вежбате
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креативното мислење, па да станетс креативна личност." (Ју Кам Кеонг,
2010, стр. 88).
Соврсмсиитс нстражувања за креативноста н процесот на креативно
творештво сс сложуваат со ставот дека феноменот на креативноста с
природно, општочовечко, универзално

својство. Вака сфатената теза за

креативноста упатува па оптнмистнчкото уверување дека секој поединец
нма креативси потенцијал што му е даден со наследство. Но, во колкав
степен п како тој ќс се остварн завнси од конкретинте услови, од мобилноста,
активноста и од процесот на едукацијата. Во таа смисла треба да сс каже
дека денешното соврсмсно училиште, посебно основното како базично
образование, треба да се пасочн, иновнра и траисформира кон развивање и
воспнтувањс иа слободата на мислата н творештвото, за што одрсдсн број на
научннцн од областа на образованието укажуваат на разновидни формн на
наставната работа од педагошко- дидактнчки и психолошки аспект.
(Петрова, Јовановска, М. 1999, стр.43-44).
Разгледувањсто на бројните сваќања за креативноста упатуваат на
еден заеднички белег на сите современи сфаќања а тоа с нејзнниот третман
на; природио, општочовечко u универзално својство.

Всушност, тоа

претставува едно, опгимистичко всрување дека секој поединец поседува
одреден

помал илн поголем креативен потенцијал што му е даден со

наследството, но во колкав степеп u како тој ќе сс реализнра зависн од
срединските услови м вежбањето. Меѓутоа, сс смста дска едсн помал број
луѓе ја поседуваат во извонрсдно висок стспсн, а

кај помал број луѓс с

развиена на многу низок степен.(Галевска-Ангеловска,Н.1995,стр.25).
Треба да се истакнс дска креативноста нс с ни нов проблем, ни само
наш проблем и има различни раз.мислувања за тоа што е и како се развива .
Но она во што сите се сложуваат е дека креативното мислењс е највисока
ментална функцнја u дека креатнвиата продукција е врв на човековото
постигнување. Таа с способносг да сс создаваат нови идеи, нови согледувања
и сл.. Постарнте размислувања ја третираат креативмоста како редок и
мистичен фено.мен кој се јавува кај мал број нсклучителни луѓс кои творат
во областа на уметноста и науката. Современнтс сваќања сс во пасока на
проширување на иоимањето на овој феномен до такви сваќања кои тврдат
дека крсатпвноста ја поседуваат спте, но во разлнчии стспепп.
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Дснес снте проучувања на креативноста можат да сс сведат на
ннтеракција на четирн феномсни: Проблем - Лнчност - Процес- Продукт.
(Mooney, R. 1963, стр.331-340.Превземено од :Maksič, S.2006,str.35).
Во свонте проучувањето на креатнвноста Квашчев навсдува повсќе
својства на креатнвноста н тоа: оригнналност, флексибилност, творечка
фантазнја, толеранција на неодреденоста, отворени нскуства, креативна
генерализација, флуентност на ндеи, откривање и рсшавањс на проблеми,
мотмвационн

п

конативни

особеностн

на

творсчкото

мислење.

(Kvašćev,R.1981).
Во дслата со поиов датум, креативноста се иабљудува н опмшува како;
креативна надареност, креативен талент, креатнвна продукција, крсатмвен
допринос п креативна активност. Според мнслењето на Боснлка Горѓсвиќ
„креативноста како драгоцсно својство на човековата природа е феиомен кој
е сложен и спсцифичен."
За оние кои работат со ученнци главни прашања се како да се
препознаат креативните поединци и како да се подржи н ионата.му да сс
развива ова драгоцено човеково својство. Ова станува посебно сложено
6apaibe ако сс има во предвид дека креативните способностн можат да се
прспознаат во разлнчни подрачја: вербални, лнковни, музнчки, физпчкн,
лигсратурнн п иа полето на социјалнитс всштинн, во мснаџсрството и сл.
Џокнќ пишува дека креатнвносга се para и опстојува преку наоѓањето
можности за иови ндситпфнкацпп, влсгувањс во новн

форми и цртање

нови содржини. Ова ги брише старитс граници овозможувајќи проток иа
енергија и нејзипо иово прераспределување, ослободувањс на снсргијата од
дотогаш затвореннте резервоари и поттнкнување на ннвшггс делови на
лнчпоста. (Џокпќ, '3. 2009, стр.61).
Развојот на креатнвноста

бара напорна работа која завршува со

големо возбудување. Во оваа смисла Ајнштајн всли дека креативноста

е

најосновното н најубавото искуство што човек може да го доживес и нс можс
во целост да се опише со зборови и со слнка. Може да се почувствува само во
еден момент. “ Еурека!“. (Ју Кам Кеонг, 2010, стр. 38,62).
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4.1. Видови на креативност
Отсега

ната.му богатството на овој свст ќе сс трупа со

продажбата на мпслп место иа предметн.( Џори Гилдер).

Маслов (1959) ја

проучува примарната н сскундарната креатнвност.

Прпмарната крсатнвност е врзана за играта, способност за гснсрирањс па
нден, додска сскундариата креативност с организирана, контролирана и
лисциплинирана

актнвиост.

Под

изразот

примарна

крсативност

сс

подразбира способност за генерирање на идсн ( под изразот идсја овдс сс
мнсли на било која u било каква мисловна творба, исшто што како некој вид
модел нзлегува од внатрсшноста иа човекот; тоа може да бндс рсшснпс иа
нској тековен, секојдневен проблсм, нлн нское иаучно откритие, пское
умстннчко дело, или нскоја игра, н тн.)
Примарната

креативност е поголсма колку с поголем бројог иа

геперирани иден п колку се тие поразновпдии, а тоа ,чора во добар дел да се
поклопува со она што Ј.П. Гнлфорд и другнте го подразбираат под
дивсргсптно мнслсњс, нлн кај Роџерс со способност на човекот да “игра“ со
слс.мсититс, поимитс, боигс, облнцнтс, хнпотсзнтс.
Под

сскундарна крсативност сс подразбира прнмарна креативност

дополнста со селсктивен u критички мехаиизам, чија работа е, од ммоштвото
идсн што сс гснсралпзиранп во фаза на примарната креатнвност да гн
нздвојува онне кои се за ионатамошниот тск на работитс ннтересни, кои се
рслсваптпн за рсшавањс на проблемот, за нскос научпо откритие, за некое
умстничко дсло, за некоја нгра и тн. (Stevanović, М. 2003, стр. 31-38).

4.2. Значење на креативноста
За креатпвпоста можсмс да кажсмс дска поссдува општо општестеено
зпачсње, ио п значењс кос го лстсрмннпра развојот на човскот како
посдинец.
Опиггсственото значење на крсатнвноста подразбнра решавање на
оиштествсии барања во поглед на рсализирањс ма целото

воспшувањс -

изградувањс на целосна хуманистичка личност. Сс мисли и иа самостојна,
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нстражувачки насочена н критички расположена личност. Таквата личност
с во функција на општнтс општествени барања, прсд сс на развојот на
тсхниката, у.метноста, музнката книжевноста н сл.
Значсњего за развојот на индивидуата го инкориорира развојот на
крсативните својства кои ја чинат цслниата на сдиа крсатпвно развиепа
личност. Таквитс својства сс и бараља на соврс.мсното развпспо општество
во сите

нсгови сфери; техннчка, културна и сл. Во оваа с.мисла го

нстакнуваме: естетското зиачење, ннтелектуалното значсњс, културното
значење.
Естстско значење - се согледува во развојот на естетскнте крсативни
способностн во нивната целосност; уметннчкн, музнчки, лнковни својства
кои сс одиесуваат иа убавото облнкување на околината, на убавото
облекување, движење и сл. Сите овие способностн ја ставаат креативноста и
во рамките на значењсто за развојот на општеството, но н во рамкитс на
развојот на личноста на поединсцот.
Иителектуалното значсње на креативноста е во директна врска со
стекнувањето на знаењата Креатнвните способности па ученнцитс ги
поссдува личност ослободена од стереотипитс, од голото запомнувањс и
рспродуиирање на знаења н го прават лпчпост која сс сомнсва, која
нстражува, која доага до нови знасња и тоа ио пови патишта и т.н.
Од друга страна ваквата личност с крсативна п творечка. Во подрачја
на лсјност со кон се занимава во жнвотот, станува пноватор во разннте
области на животот, пронаоѓа новн нзуму u го чнни жнвотот па соврсмсниот
човск побогат и нолесен.
Културолошкото значсље на крсатнвноста с во директна функција со
развојот на човсковата култура. Дснсс културата с во функција иа развојот н
збогатувањето на елемептитс на современиот човск. Станува збор за
манпфсстацпп кои го збогатуваат човсковиот дух и го мснуваат животог на
сскојдневнног човек и животот на оиис пндивндуи кои се днрсктно вклучени
во културнитс дсјности на современоста.
Е. Fromm, 1959, str. 44-45, зборувајќи за значењсто на крсативноста
навсдува два аспскта на креативиоста: за крсатпвноста како создавањс па
иешто

ново

(на

пр.слнкарскп, уметничкн

u

книжсвнн

дела)

и за

крсативноста како карактерна особина или став. Двата аспскта имаат
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иосебно значењс за човекот. Kora станува збор за создаван>с на нешто ново,
се работи за збогатување на човековнот жнвот, додска пак, вториот аспскт
прстпоставува развој на попнаков човск кој го мснупа животот, работата на
човскот и општсственото битисувањс во целост.
За развојот на креатнвните способности на учсницнте во наставната и
другата работа во училнштето своја улога и.маат и наставннцитс и
учениците. Современото барање за развој на креативноста во училиштсто
зиачи барање за учнлница која прсраснува во работилница иа зпасња, во
која сите членови подеднакво се одговорнн за рсзултатитс од работата.
(Stevanović, М. 2003, стр.30,195)

4.3. Основнн детерминантн на креативноста
Креативноста лежи во пашата способност за отфрлањс на автоматските
реакции , кои ни се намснети со секојдиевните потребн.
Никола Алберто де Карло
Креатнвиоста, како што со право констатнра R.SupeK зависи од она
што човекот го носн во свонтс гснн и од падворешните влијаннја. Тоа значп
дека сској посдпнсц објсктнвно с во снтуација да може да ги изрази своите
внатрсшни побуди, но сс тоа ќс зависи од „среќата“(У.Prolog) од склоп на
низа околности кои п сс прппишуваат на средината. Ако „кочеи>сто“ на
општсствсната срсдпна с иомало, илн ако воопшто пе постои, тогаш постои
најголема можност потснцијалнитс диспозпции да сс развиваат во крсатнвнн
ставови или творсчки пропзводн.
Од друга страна надворсшнптс влијанија можат да ги попрсчуваат,
редуцираат, кочат п блокнраат творсшкитс способностн.
Усисхот во развојот на крсативпоста п творсштвото поссбно с условен
од тоа дали дадсната личност ќс ја избере дејноста за која поссдува
Д11С1103ПЦ11П илн нс. На прнмср, нској можс да сс родн со високн диспозицмн
за музика, но ако во жнвотот нема можност да сс срстне со музиката, ако
нсговата срсдпна во која живсс нс овозможува таков контакт, тој нпкогаш
нс.ма да стане музучар. Се вели дека Моцарт и Бстовсн станале она што биле
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најмногу заради тоа што се родиле во погодна средина каде се негувала
музнката.
Во врска со ова R. Ѕирек зборува за: актуелна н потенцијалпа
креативност.
Актуелната креативност е можност за маннфестнрање на крсативни п
творечки диспозиции

во однос на

вкупните услови (субјсктивни

и

објсктивни, срсдннскн) со кои одрсдсна лнчност с опкружена.
Потенцијалпа креатнвност означува лнчност со творечки днспозиции,
ио која не е во можност да гн развива и ycoBpiuyBa.(Stefanović, М. 1977,
str.42,43)
Kora станува збор за развој на ннтелектуалното творештво тогаш тоа е
условено од:
•

Позпавање на методи п техники за интслектуална работа;

•

Мстодологија на истражувањето и поссбни техннки за работа; и

•

Организацнја и развивање на навики за крсатнвпост.

Во однос на аспсктот на афективните способностнте сс одредени од:
•

Мотивираноста;

•

Трпелнвоста;

•

Радоста, срсќата, задоволството;

•

Всрбата во себе и резултатитс од својата работа;

•

Концентрацнјата; н

•

Самоконтролата и провсрката на рсзултатите. (Stefanović,M. Papotnik,
A. Gumzej, 2002, стр.110-111).

Афвктивнитв способности се двчжечки сшш во развој на креатчвноста.
Сите наведени аспекти се значајнч но че е потребно да бчдат застапенч до
еднаков обем.
Сепак креа гнвиоста лесно се замемарува и оневозможува пред се ако:
•

Се дава слобода без фокус - прсшнроко и непрецизио поставени
барања

нли без барања воопшто. Добрата лекцпја

обсзбедува

спсцифични образовни цели, практичин насоки и др. Ученикот треба
да има шапса u простор со вклучување на иновација и решавањс на
проблеми да создаде ново.
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•

Рсализацијата

на

иаставен

час

не

создава

фокус

кој

бара

модифпкаипја на стаидардниот изглед и оддалсчување од навиките на
мислен.е и работењс (ученицнте се задоволуваат со претставување на
иачнн кој е испробаи п вообичаен)
•

Наставникот дава прсдлози и одговори наместо да прашува отворени
прашања; па пример на прашањсто дали е одредена форма доволно
голема претставена нли не, наставникот поставува прашан»с:што
мнслнш за односот меѓу овис две форми, како мислиш дека тпс се
поставени во просторот, кој дел од едната фор.ма е поблизу до другата,
ii тн. Со цсл учсннците да го видат она што тие с.метаат дека е важпо.

•

Наставникот и.м дозволува на учениците да копираат наместо да учат
да го користат модслот крсативно наместо да цртаат тоа што глсдаат,
многу ученицн често прават копија на готовн уметнички дсла.
Ваквиот начип иа рсалпзацнја с добродојден кога сс учн одредсиа
техпика, кога сс анализира композиција, начин на користсње па боја
илн простории илановп, но с потполно погрешсн кога ученицптс
користат готово дсло како копија н го претставуваат како сопствена
крсацпја.

•

Даваљсто на слобода на интерпретација на внзуелиата претстава
овозможува развој на потенцијалите на ученнците, кои се директно
поврзанп со стекнувањс на способиости за актнвна исрцепција и
вештнпн на крсативно рсшавањс на проблсми.

Како

што

предупрсдува

Мнкеланцело

Бунаороти:“најголемата

опасност не е ако целимс високо и промашиме, туку ако целиме прсниско и
го доетигнеме тоа” .(Кнрков Рауник, М. 2007, стр.102-103).

5. Категории на креатнвноста
„Умот нс с сад што трсба да се наполни, туку огаи што треба да сс
запали.“ (Плутарх)
Творештвото, како што с кажано, е сложен пон.м затоа што се
манифсстира на иовеќе нивоа ( ннво па продукт, како последпца од
T B opeibC T O ,

ниво на процесот па творсње и нивото на личноста која
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твори).Творечкнот иотенцијал на лнчпоста ја зафаќа и когнитнвиата и
конативната сфера, кон токму обедннетн во творсчка секцнја или процес
можатда даваат творечки ефекти. (Šefer, РJasm ina, 1992, стр37).
Психолозите, педагозите и филозофнте кон го проучуваат проблемот
на категоринте на крсатнвноста, разлнкуваат главно трн основни категории
во творештвото:
•

творечки процес;

•

творечки пронзводн ( продуктн); и

•

творечка личност.

Творечкото дело, личноста и процесот означуваат единствен и
нераздвоеи систем на човековата епистенцнја.Творечката лнчмост е главен
двигател за наставникот на пекое дело. Творечкиот процес е цептрално
прашањс на творештвото. Тој гн поврзува лнчноста н делото. Делото е
финален ефект на личноста н процесот.

ЛИЧНОСТ

Три димензии на творечкото дело
Слнка.бр. 1.
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Слика.бр. 2. Меѓузависност на влијанието на факторите во творештвото
Творечката личност условува творечки процес, но процесот повратно
делува на поединецот. Процесот доведува до производ, ио и производот
(делото) влијае на процесот.
He само дека лнчноста делува на производот туку и производот на многу
различни начини влијае на поедннецот бнло во општествен, материјал,
културен н научен поглед. (Stevanović, М. 2003, стр.251).

5.1. 'Гворечки процес
Творечкнот процес е категорнја која се учи како и секој друг процес.
Таквнот нроцес е сложена когнитивно - афектнвна н пснхомоторнчка
актнвност. Знаењата за творештво се бнтна претпоставка дека ќе се успее и
под услов стрплнво да се работи. Знаењето помага да се осмисли процесот на
творештво во сите негови димензии. За успех во творештвото, акгтнвноста на
личноста доаѓа на прво место, а не надареноста како што се мисли
понекогаш. Наследннте особнни се важни само за воспоставување на почетна
мотивација .За развојот на бнло кој талент во почетокот е важна подршката
и охрабрувањето од околината.
'Значајна компопента во творечкнот процес е психолошката слобода.
Поединецот нма слобода да мисли, чувствува, да биде она што е најдлабоко
во себе. Таа ја забрзува

отвореноста и спонтаното комбинирање на
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забелсжувањата, замнслитс и значењата што е дел од творештвото.
(Stefanović, М. 2003, стр.119).
За тоа како тече творечкиог процсс постајат рслатпвно различни и
незавпсни мнслсња. Некои автори истакнуваат дска идситс сс јавуваат
веднаш сами по ссбе п дска иема пикаков,, процес“ прстходно.
Други нстакнуваат дека творецот нс е свсссп за настанувањсзо на идеата.
Трста група автори говорат за само една активност во смисла да се
почувствува потреба нсшто да сс изрази (направн).
Сепак, сс издиферснцирале прилично јасни ставовн за ова прашање.
Утвредени сс фази, кои нс сс цврсто оддсленн едиа од друга, ннту пак, мора
сите фази да бидат застапени. Разлнчиа е н должнпата на нпвното граен»с
кај оддслни з ворци.
Како

прва

фаза

обично

сс

навсдува

псрцспцнјата.

Тоа

с

пршфсма,откриваље па ндеи, увидување па пробле.мот, исгакиување иа
задачи. Постои општ план што би трсбало да се направи (истражн), кој
ионатаму сс дсли на дсловн (потесни проблеми ), сс врши дскомионмрањс на
главниот ироблем. Послс тоа сс бара модсл за трагањс. Ако с во прашање
киижевност, тогаш во оваа фаза се согледуваат лнковитс, местото и времсто
на дсјството, основната ( можиа) структура иа делото п сл.
Инкубација е размнслувањс за проблсмот и ако понскогаш ни самиот
тнорец пс е свесси за тоа. Тоа с нссвссна работа. Од подсвеста, која ссга с
вклучеиа во актуслноста на решаваи>ето па проблеми, треба да сс очекуваат
поволпи рсшенија. Тоа е фаза, нанзглед само на мирување, но во неа сс
одигрувааг бурнп рсакцпи. Идснтс сс гснсрираат, сс средуваат, созрсваат,
отфрлаат, трансфор.мираат, селскционираат и создаваат т.н. нссвеснп
ироцссн кои нмаат одлучувачка улога во творештвото. Тнс прстставуваат
најбнтна иодлога на она што ќе дојдс подоцна, а тоа с појавата на рсшсппс.
Илуминација

с

осветлување

на

проблемот.

Благодарејќи

на

делувањсто на подсвсста и иравсњето на многу комбинацип, се дошло до
спасоносно решсние, „а\а-дожнвување“. Рсшавањето изгледа како да дошло
нсочскувано,

од

неаадсж.

Лпчноста

на

творецот

с

пропикната

со

воодушсвувањс. Нејзиниот труд ссга е паградсн, рсшсиис с иронајдсно:
„Еурска

Откриенитс решсппја треба да сс проверат. Тоа с фаза на

провсрувањс илн верификација. Cera сс провсрува замнслсиата хииотеза, сс
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врши рсвизнја на идеите. Со ова заокружен е творечкиот процес. Се тргнало
од формирањс и развивање иа проблемот и креативно псрцепирањс на
стварноста, со изработка на моделн за трагање, конструкција и нзмислување,
до открнтне и провсрка на врсдноста на она што е создадено. Понекогага
резултатите не може всднаш да се проверат, но тоа творецот не го попречува
во нсговите понатамоипш творсчки напори. (Stefanović, M.1977,str.47)
Kora пишува за творечкиот процсс Артур Фошеј наведува четирн
главнн елементн:
•

Отвореност спрема сопственото доживувањс;

•

Ставање во фокус;

•

Дисциплина п

•

Крај
Отвореноста означува спремност, отвореност за прнфаќање на нови

податоци

(искуства).

На

податоцнте

треба

да

се

гледа

отворсно

неструктурирано, со што ќе се избегнат вообичајните просудувања п
стандарди толкувања и врсднувања, тоа сс новн, дефпннцпи на познатото.
„Да се биде отворен значи да сс биде способсн за поврзувањс на целото битие
со се она што ие е наше битие но во рамкнте на сопственото гледиште. Затоа
потребно с слабеење на вообнчаените
време,

на

вообнчаените

дефнницин“-

одбрани и напуштаља за нзвесно
наведува

Фошеј.

Отвореноста

овозможува неструктурирано набљудување на податоцнте и прнфаќање на
рпзик како одлнка на творештвото. (Miel, А. 1968,стр.21-39).
Според

Стевановиќ

отвореноста

овозможува

поголсмн

комуннкациски врски и создавањс многубројни псрцспции, чувства и мислн.
Таа е битна карактеристика на творечка личност.

(Stevanović,M. 2003,

стр.227).
Фокус е ставање во цснтарот на вниманието на она за кое се сака
повеќе да се сознае. Она што се става во фокусот е искуството, интересот и
желбата на поединецот посебно да се насочи на нској предмет, појава или
случка. Наставниците треба да ги научат ученнците на кој начин своите
искуства да ги стават во фокус, а не да се даваат само информации што не
води до развивање творечкн иитересн н способностн кај ученнците. (Džokič,
Zvonko (2007), стр.27).
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Фокусот, е посредник помеѓу старото п новото искуство, па може да се
свати како разликување, како структура, како начнн на средување на
искуствата, како иачнн на постапување спре.ма целовнтоста и како што е
посебно нстакнато, како внд на творсчки процес. Со доведуваљс на нсштата
во фокус, ние им даваме облик.Тоа е план на размислување, делување и
создавање. Тоа е она што се наоѓа во цснтарот на нашето внимание.
Фокусот е внатрешна, субјектнвна работа. „ Она што навнстмпа се
става во фокус тоа е човековото лично искуство”, вели Фошеј. Искуството за
одредени прсдмети, факти, на луѓето нс нм с прсработено- „Да се ставн во
фокус нешто што на друг начин не може да се разликува, значи да сс доведе
тоа во ред. Тоа често се постигнува со барање на слнчност помсѓу новите
податоци и она што веќе се знае: со барањс на антологии, метафорн, “ оспови
во теоријата,, и сл. (Stevanović, М. 2003, стр.228,229).
Днсциплнната

нсто

така

е

важсн

структурален

елемент

на

креатнвноста. Бсз дисциплнна нема успсх, бсз оглед за каква дејност се
работи. Днсциплината овозможува она што с во фокусот и да се реалнзира.
Тоа е средено создавање, кое обезбедува мир кој води до остварувањс на
пронзводот. Таа е спојка помеѓу фокусот н крајот. Има нсколку функции:
како одговорност, вид творечкн процсс, во однос на фокусот и во однос на
потребитс

и

ннтересите

на

поедннецот.

Најочиглсдсн

прнмер

на

однссувањето на ученнкот е свссната дисциплина. Човекот создава нешто,
имајќи го предвид крајот кој е невозможно да се остварн без дисциплнна, или
ушге подобро, без самодисциплмна.
Днсциплипата всушност прстставува реализацнја на замисленото што
е дадеио во фокусот. Таа претставува прнфаќањс на самоодговорност, iicurro
да се доведс до крај. Во колку нзостане оваа одговорност, творештвото се
довсдува во прашање. (Петров, Н. Стеваиовнќ, М. Всннќ, С. 2006, стр.34-35)
Крајот е битсн елемент на творечкиот процес п на она што се
започнало. Тоа, практично, е лична одлука. Тоа значн дека човекот треба сам
себс да сн иостави ирашање: Далн сум задоволсн со ова што го иаправпв?
Оцсната која човекот ја дава сам во оваа работа има посебна врсдност. Таа с
најдобра оцена како што наведува Рсџсрс. Дисциплината ја сваќамс како
одговорност н како посредннк помсѓу фокусот п крајот на производот.
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Крајот означува чии на самооткрнвањс и како вид на творсчкн процес. Секој
крај е воедно н нов почсток. (Stefanović, М. 1977, str.49)
Креатнвниот процес може да се започис, а нмкадс да не се завршн.
Субстанција на творсштвото е смислата, а највисок нзраз е работата која ќс
се приведе до крај. Миогу с битно една креативпа работа да се довсдс до крај
„бидејќн творсчкиот однос е набљудување како чин на самооткритис. “
(Фошсј). (Stevanović, М. 2003, стр.231)
Творсчкиот процес со векови, скоро на магискн начпн, прнвлскувал
вннмапие и интерес на луѓс со различни духовнп и образовнп насокп,
побудувал

желба

за

конечно

расветлување,

останувајќи

при

тоа

иеиротолкуван. Завнсно од цпвилизацпскнте развојни нмвоа, а ништо
помалку п од оддслнн идеолошки струења, прндавани му сс најразличнн
значеља п се толкувале одделнн детали во творечкиот мозаик. (Džokič, Z.
2007, стр.27).
Творечкиот процес ги ангажнра ситс сфери на лнчноста на поединецот
(созиајпа, емоционална u соцнјална), претставува услов п цсл на развојот на
личиоста.Тој

иавлсгува

во

cure

воспмтно-образовни

подрачја

(интелектуалпо, естетско, работно, стнчко, рскрсатнвио и т.н), што значн
дека во себе вклучува н многу други воспитно образовнн цсли, дури и оние
кои во ова дело експлицитно нс се

спомнуваат.Творсцот најчесто е

мотивиран, своитс нсстерсотипии н нови идеи да ги вгради во културното
богатство иа општсството во кое жмвсс.
Покрај природпата потрсба на единката да придоиесе за општеството
и да се афирмпра ссбс си прсд другнте, творечкнот процес и овозможува да
се самоактуелизира согласно со своите внатрешии автономни потенцнјалн,
потреби н пнтерссирања. (Sefer, P.Jasmina, 1992, стр16, 17).
Bo cure стапп п ко.мпоиентп на творсчкиот процсс централно значењс
добнва начппот на

дејствувањето, кој сс одликува со орнгнпалност и

иновативиост. (Дамјановски, А. 1989, стр.118).
Орипшалност (Cat. Origo-почеток, зачеток) означува генсрирањс
(создавање, нроизведувањс) на идсп кон статистички се реткн, на кон, колку
што е познато, пикој порано ис можсл да се сетн. Според иовсќето авторн
елементи па оригиналноста се овие: пронаоѓање на нешто ново п необнчсно,
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пропаоѓање

на

далечни

решеннја

кои

се

резултат

на

креативна

i енералнзацмја, способност за антиципирањс на новн нден, откривање на
новн значења па поимите,нзведување на новн крсативни ндеи, творечка
фантазија, отвореност на нскуства, флекснбнлност на мислења, флуентност,
чувствителност за проблеми, развнвање на проблемн и елаборација.
(Квашчев,Р.1977. стр.9-39.). Развивањето на орнгиналнп идеи е поврзано со
создавањето на нови научни и уметинчки дела. Тука се вбројува и
создавањето на нови зборовн, поетски украсн и стнл на ппшување.
Оригиналноста, односно иновативноста во творечката дејност на
ученнкот, меѓутоа, се изразува не толку во создавање на нови начшш на
решавање на проблемн, колку во свосвидната комбинацнја на веќе познати
начини на дејствувањс, нли во открнвање на непознатн начини во позиатите
комбинацин што ученикот гн корнсти. Според тоа, актот на творештвото на
учениците се состон во соодвстно комбипнрање, воопштувањс на аналогнн
веќе познати постапки н дејствнја, како и нивно самостојно пренесувањс во
наполно нови услови за решавање на нови проблемн. (Дамјановски, А.
1989, стр.118,119).
Крајот е сден од најзначајннте видовп на творечкнот процес. Значајно
прашањс е кога сс завршува со творечкнот процес. Во нстражувачкиот
ироект нема ништо што на истражувачот би му говорел дека завршнл;
секогаш постои уштс едно прашање кое треба да се постави во врска со
податоцпте, една нмпликација повеќе која треба да се истражи. Дури и во
нншувањето на извештај сс јавува чувство дека текстот ако уште еднаш сс
прегледа ќе бнде подотсран, иодостоен за почит.
Творцнте застануваат во моментот кога се задоволени нивнмтс
кригериумн. Со самото тоа што се творци, нивнитс критериумн се лични, a
нс имитаторскн. Интересно с дека голем дел од ситс крнтериуми се со
естетска природа. Лесно е да се сфатн дека еликарот или писателот
употребуваат критериуми

како

што сс симетрнја, економнчност во

истражувањето, слсганција, хармоннја илн спротивнн на ннв. Поголемо
изненадување, можебн, претставува објаснувањето на физичарот според кое
неговата теорија с точна затоа што е “елегантна".
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******
Сите четнрн основни елементн во творечкиот процес се наоѓаат во
дијалектичко едннство, произлегуваат една во друга со стремеж да се
достнгне критернум и задоволнтелнн и подтнкнувачки резултати.

Слнка.бр. 3. Елементн на творечкиот процес
Творечкиот процес завршува со реализација на идејата како крајна
цел на творечката работа. Во таа завршна фаза идејата се екстериоризира,
односно материјализира. Таа станува видлива, чујна, опиплива како
творечко дело. Токму со материјализацијата, ндејата по својата днмензија на
иновација добива општествено значење и општествена вредиост. (Poljak, V.
1987, str.52).„OnmTaTa шема на креативниот процес може да ја има следнава
содржина:
1. Когннтивнн способностн: откривање, препознавање, сфаќање разбирање.
Активности кои се засновуваат на овие процеси се : општа љубопитност,
б а р а њ е за сф аќаи> е н а п р и ч и н и т е , п р и п р е м а за п о в т о р н о о т к р и в а њ е .

2. Конвергентно мислење: едукација за нови идеи и релации, различни
способности за резонирање, редефннниија, трансформација, открнвање на
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најдобри или конвенционалнн решсннја и импровшација. (Stevanović, М.
2003, стр.223,224).

5.2. Творечка личност
„На гсннјалниот човек му се воодушевуваат, на богатиот му завидуваат,
од моќннот се плашат, но едннствено на човекот со личност луѓето му
BepyBaaT.”(Fridman)

Креативиата личност с секогаш “нечирна” личност. Таа никогаш не чека
готови рсшснија, има перманснтен “интелектуален немнр“. (ПетроваЈовановска, М. 2001, стр.39). Крсатнвноста с сгзистсицпјална потреба.
Човекот сс потврдува во творештвото п работата. Тоа с способиост да се
најдат нови и орнгинални решеннја. Тоа с оригинална ннвснтивпост.
Креацнјата с иманситиа функција на совремсннот човек.
Човекот во својот фнлогснстскн развој поминал ннз неколку фазн и
тоа како :
•

homo sapiens (свесен);

•

homo faber (се служи со алат); н

•

homo сгеа1ог(творец,креатор)
(Stefanović, М. Papotnik, A. Gumzej, G. 2002,стр.122,121).
Може да се каже дека креативните лнчностн се иптровертни,

понекогаш порадикалнн,повеќе сами ссбс доволни. Креативпитс ученици
,поссбио онне кои се у.метнички надарешцемоционално се почувствителни,
покажуваат нндивидуализам во однесувањето. Покажуваат нзолираност од
соиијалната околина.
Креативнпте личности обично се слабо заннтереснрапн за практичпп
и конкретин аспсктп од животот,ситни детали п фактп,а ги интересираат
зиачсњата, нмпликацнитс и симболитс на нсштата п идсите. Вербално сс
повештн,се стремат за комупикација, и се отворснн спрема пового искуство.
Креативната лнчност не може да престане да работи, бидејќи не може
да престане да мисли. За неа нема иоголемо задоволство од работата во која
може да

гн употрсби

своите

креативнн

силн.

Крсативпоста

бара
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чувствителност и незавнспост. Во нашата култура чувствителноста се смета
за женска особнна додска нсзависноста с машка особина. Можсме да
очскувамс крсативно момче да нма нешто од особините со кои обнчно се
одликуваат дсвојчињата, а високо креатнвно девојче да има нсшто машко во
ссбс, но фа»ст с дска многу дсца ја жртвуваат креативноста за да бндат
“ внстинскн“ машки нлн девојчиња. (Stefanović, М. Papotnik, A. Gumzej, G.
2002,стр.78,79,81).
Креативната личност е секогаш“иемирна“ личиосг таа никогаш не
чека гоговн решенија и има перманснтен „ннтелектуален немир“. (Петрова,
Ј. M.1999, стр.48)
Крсативнпте личносги можат потполно да ја разберат ситуацијата и
спремин сс да разгледаат нови можности. Ннвните убедуваља се смели и тие
сс спрсмни да доживеат неуспех, долго да чекаат пред да бидат наградсни за
своитс досгпгнувања. Ги краси упорност п спремност долго да работат бсз
обзир на прсирскииотпор.
За креативност не ее доволии само талент, способност н знасње.
Крсативноста многу

наликува иа жив организам. За да достигне полн

потенцијал потрсбно е да сс храни и негува. Креативинте луѓе имаат жсшка
страст која ги тсра да го остваруваат неостварливото.

Мора.че

да

сватимс дска скоро сскоја славна личност поминала часови п часовн
проучувајќи одрсдеио поле. Со нзразот „велнчнната претставува рсзултат од
иосветеноста и знаењсто, може да се опише скоро секој креатнвен човск.
Крсативни можат да бидат ситс луѓс, бсз обзир на професнјата. Нс
признавајќи ја можпоста дека сите луѓе се крсатнвни, доаѓаме во опасност да
нзгубнме драгоцсп, а во пекон случаи н спасоносси талснт. Општа
интелегенцнја

иаспроти

оиштата ннтелегснцпја

креативната

интелсгенцнја.

и креатнвноста

и понатаму

Односот

помеѓу

с контраверзен.

Креагивноста завнсн од тоа како го доживува.мс свстот, од тоа колку
познаваме одредена област п од нашата лубопитност. (Alan Dz. R. 2008, str. 1761).Креативнитс лпчности иепрестано трагаат за стнмулација и возбудувањс.
Крсативннте луѓе не се сскогаш објективни. За да ги тсстираат своите идеи,
креативните луѓе често мораат да го остават настраиа свосто его и да се
консултираат со колсгите. Освси тоа, креатнвннте луѓс имаат силна
мотивација, нагон и изразсни духовни потрсби. Креативнпте настојувања
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даваат внатрешно задоволство, сатисфакција u предизвнк. Ако сме способни
да го препознасмс креативниот потенцијал на некој човск и смс спрсмни да
го подржимс, од него би можеле да очекуваме врвнн достигнувања.
Органнзациите пречесто наметнуваат ограничувања кон ја попречуваат
личноста да пронајде решеиие за сложенитс проблсмн, да измислм иов
производ,

да

истражува

или

создава

уметнички

н

музнчки

дела.

Ограничувањата се вградени и во образовнитс системн кои се држат до
традиционалните принципи на учење и не ја земаат во обзнр нашата
креативна интелегенцнја. За среќа креативннтс посдинци сами извлекуваат
заклучоци од податоците кои ги проучуваат. Тоа им помага да ги разберат
сложените процеси и правилно да просудат како да

продолжат со

истражување. (Alan Dz. R.2008, str. 33,36,37).
Креативните луѓе според Дорти им пристапуваат на нештата на нов
начин. Креативност не е она што го работат тие, таа е начинот на кој го
работат тоа. (Einon Dorthy, 2005,стр.8)

5.2.1. Својства на творечката личност
Како основнн својства на творечката личност авторнте гн наведуваат:
•

Успешна лнчност;

•

Мотнвпрана од потребата за работа;

•

Љубопнтна;

•

До.мимап гна;

•

Отфрла притисоци, незначително инхибирана, помалку формална,
помалку конвенцнонална;

•

Упорна, сака работа, самодисцнплнннрана;

•

Нсзавмспа и автоно.мна;

•

Критички конструктивна;

•

Широко информирана;

•

Отворена за чувства и е.моцин;

•

Естетнчна во лични судовн (процснки);

•

Може да се прилагоди на примерените вредности на своето
опкружување;
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•

Може да мзрзи жснски ( машки) ннтсрсснрања бсз мувство на внна;

•

И.ма потрсба да се аигажира во социјалнн ннтсракцни;

•

Ангажираиа во самоисполнување н самореалмзацпја. (Đorđević, В.
2005, стр.56).
Во 21-от век, во условнте на пазарна економија, па сите полиња на

жнвотот е потребно да сс дадс соодветен простор за крсатнвнитс личностн,
кои имаат нсконвенционален приод и богата и.магинацмја, добро развиепи
способности да истражуваат, да создаваат, меѓусебно да сн копкурпраат, да
рсшаваат специфнчни проблсми со изиаоѓањс на опти.малпп варијанти, да
придонесуваат за прогресот во економски, технички, социјалсп и духовен
одпос. (Тодорина, Л. Д. 2002, стр.48)

5.3. Творечки продукт - производ
„Колку ндеи лебдат разлеани во мојата глава, а кога многу од нив би
успеале да сс здружат, бн сс создале блсскавн откритија.“ (Георг Кристофер
Лпхтспбсрг)

Со творсштвото човекот се покажува и докажува. Внатрешната мотнвација
овозможува потполиост на личноста, личното задоволство, среќа, ширина па
погледог, всрба во сопственнте можности, со што се создаваат услови за
нзградувањс на крсативни ставови и создавањс иа творечкн производн.
Во паставната работа тешко е да се одреди и дсфшшра творечкиог
производ.

Тој нс сс содржи во отцената која учсникот ја добива за свосто

знаењс, туку сс наоѓа во методичкото творсштво на наставникот. Тоа сс
огледува во реалиата пеповторливост на наставниот процес и доведувањс
на ученнкот во позиција на субјект и тоа во сите етапн на наставната работа.
Тоа с учеље со истражување, со откривање и со рсшавањс на проблемнтс по
пат на нидивидуални, партнерски и групни актнвностп.
Значителен

број

креатолозн

го дсфпнпраат

творештвото

како

изработка на орнгиналсн пронзвод кој има одрсдспа пазарпа врсдност п
онштсствено прпзнанис. Тоа , значи мора да биде “ новппа во рамки на
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општеството,, со можност за прнмена “ како што иаведува Ханс Сели (
H.Selye).
Меѓутоа Стевановиќ смета дека творсштвото не мора секогаш да сс
огледува во нов производ, колку што е битно поединецот да поврзува
дотогаш

меповрзани

работн, да

постигнува

нсшто

изненадувачко

и

нсочекувано (а толку едноставно), работата да е промнслеиа и за поедииецот
да претставува радост и задоволство. Во

сето тоа бнтно е чувството на

задоволство од создавањето. Тој производ може да има менталиа нли
материјална вредност. (Stevanović, М. 2003стр.245).

До творечкн производ доаѓаме:

•

Со бирање, со, селекција, со издвојување, со нагласување;

•

Со днсциплина, со насочуваље;

•

Со обиди да се произведе битио, да се дојде до чувство и „сурска“откривање.
Создавањето се одвива на две нивоа:

•

Глобалио макро, општо, генерално; п

•

Прецизност, нзбрусеност, сдноставност.

Слика.бр. 4. Функцип на творечкиот призвод
(Stevanović, М. 2003,стр.247).
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Личноста на творецот живее за делото кое го кренра. Таа сс предава со
цслото свое битне за она што го создава. Оттаму с разбпрлнво што
творсштвото исцрпува, што бара цсла личност, многу личкп одрекувања,
непресписнп ноќи, голе.ма волја, снсргпја н упориост.

Крсативноста се

остварува са.мо врз основа иа сопствено залагањс. Никој нс можс за друг да
учи ii да крснра. (Stefanovic, М. Papotnik, A. Gumzej, G. 2002,стр.98).

6. Фактори на креатнвиата иастава
„Креативноста како всштнна бара вежбање и може да се зголеми со
учење.“ (Пол Торснс)

Крсатнвноста во носшгшо- образовниот процес пнтегрмра нсколку
основии фактори. Тоа ирсд сс сс слсдннве: наставници, ученици, околнна,
ннституции за образованне на наставници, иаставпи плапови и програми,
образовна технологија, стеиен
психолошки

и

останати

на развој на

дисцнплини

кон

го

педагошки, андрагошки,
следат

развитокот

па

образованието и воспитаннето на детето, матсријалната осиова за творештво
II т.п.
Во пашиот труд акцентот ќе го ставиме на насптвникот ч неговата
работа, паставата и ученчкот.

6.1. Креатнвна работа во училнштето
Нис смс иптелегситин суштества п сосема јасно дека уиотребата па
нитслигенцпјата ии дава задоволство. Во тој поглед, чозокот е како мускул.
Kora го корнстиме сс чуствувамс многу добро ( Карл Саган).

Настојувањата ѕа раѕвој на креативните способпости на ученицшпе
ие треба да се ограпичат само на работата во наставата. Креативноста ќе
стане дел од личноспш на учениците ако се npimeiiyea во рамките па
целокуппата рабопга во учшшиапето. Во таа смисла се истакнува потребшпа
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таа да стане принцчп на целокуппата работа во учулшитето, како наставпа
така и воннаставна.
Во таа насока пајпрво треба да се тргне од годишно плаиирање на
творечки активности на ниво на цслото училнште, а потоа да сс прсминс
на планирашс на креативноста по одделснија и на крај за секој наставппк п
учсннк, поссбпо. Потрсбпо с да сс разработат п меркн

за следењс,

координирањс,

Исто

инфор.мирањс,

отвореноста на учнлишгсто

ii

контрола

и

вреднуваље.

така

иеговитс наставници кон средпната е битиа

одрсдница за постнгнувааље па рсзултати во крсатнвна работа.
Сепак трсба да се нагласи значајпата улога на наставницмтс, како осиовип
двнгатели на овој процсс.
Во нашите училишта, увсрспи сме, има многу наставницп ентузијастн
кон во себе носат орипшаленн ндсн, кои свонте идеи веќс ги остварплс во
школска

ii

вои школска работа, п кои затоа со полно право, би можелс да ги

паречемс - творци. Тоа би можслс да го аргумептираме во бројии срсдби со
просветиите работпици.
Кс нрсставам пример како тоа една наставннчка го изложува. „Има.м
во класот сдсн учсник чин родителн се на работа во странство. Додска уште
жипееше заедно со родителите беше многу всссл, жпв, комуникатппсн. После
заминувањето на роднтелптс во страиство почна да се повлекува во
самотија, изолираност, да nara во

психичка депрссија п сл. Тоа негово

повлскување го искористија останатите деца со својата палавост со
постојано заднрање, навлекување, па п со физичка агресивпост да ја
мапифестираат својата надмоќ иад послабиот. Во таквнте ситуации често гн
предупредував учсннците да не го прават тоа, no за жал, тоа не помага многу.
Затоа, верувајте мн, дење п ноќе размнслував како да му помогпам на тој
учспик. Има.м п свои деца, емоционално

сум поврзапа за свопте деца п

своптс ученицп. Ми беше жал за тоа детс п сакав да му помогпам. Во своето
размислување дојдов до копстатација дска кај тоа дсте, зарадп исдостаток иа
родителнте, сс работи за определен смоцпопалсп дсфпцит. Рсшспието бсшс:
да се надокпадп тој емоционален дефнцит условсп од педостатокот на
родителитс. Но како? И попатаму размислувам. Од целото пребарувањс
дознав дека трсба да сс промспп псповолната ситуација м да се создадс
ситуацнјл која е.моционално дппамогено ќе дслува. Во тоа врсмс во
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маставата по мајчнн јазнк го обработував Кочмќсвиот „Јазовец пред суд“. Во
драмската група предвидов одбрани ученнцн да ја научат улогата па Давид
Штрбсц како монодрама за училишна приредба. Ми сс јавн идсја за тоа да
го ангажирам повлеченнот учсник на кој сакав да му помогнам. Тој таа
улога добро ја научи н на прмрсдбата пзвонредно ја однгра. Неколку пати
гостуваше и во соседните мсста. По тој успех беше во среднштсто на
вниманнето на целото училиште, па и пошироко.Со тоа го збогати своего
сјмоцпонално доживување и со самото тоа го падокнади својот смоционалсн
дефнцпт.
Треба да се нма на у,м дека токму творцнте се драгоцсн капитал

на

општеството, бндејќи нивнитс дсла,токму по тоа што сс творечки, пмаат
нзвонредна општествена вредност и даваат нспосрсдна корист.
Творештвото на наставпицитс и учениците треба да биде сдна од бнтнитс
одредби на сегашната реформа на учнлиштето. (Poljak, V.1987,str.74-76)
Всушност, творечката

работа се одвива во нзменување на грч н

лубопнтност, промашување u успсх, падови и успони, разочарувања и
одушевувања,

столченост и еуфорнја, слабењс н јакнење, опаѓањс н

оживувањс, напуштањс и враќање со тоа што сепак во крајна линнја, снте
папори да завршат со сроќа за човекот.
За човековата срсќа Zuko Dzumbur вслн: „За менс човсковата срсќа с
сден напор. Мрзливите луѓс не можат да бндат дури нн среќнн. Човекот
мора да ја бара, да открнва и кога ќе ја најде долго и внммателно да ја чува
п негува својата среќа. Ако ништо друго, ќе му треба како спомсн, како
пајубав сувеннр од животот во кој нма и премногу болестн, солзи и пот.”
(Zuko, D.1985,str.6.)
Барањсто за развој на човекот воопшто, и развојот на креативноста е
во тесна врска со барањето за пндивидуалнзација на наставната и другнте
активностн во училнштето.
Ако не се организнра пндивндуализирапа настава, учениците
можат да бндат оштетени во својот напредок.

А можат да сс случат u

комични снтуации за што пишува др. Владимир Стругар:,, Госпоѓо учнтелке,
сакам да се запишам во прво одделенн- восхнтсно рсчс дсвојче кое како
останатитс првоодделснци не дошло во училиште првнотдсн.
А што зпасш ти?-прашува учителката. - Колку с сдсн плус еден? - прашува?
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Два. Па тоа е лесно- одговара учителката.
А колку ќе бндат еден плус еден утре?
Исто два!
Но, добро,добро.А буквите? - Ги познаваш ли буквите?
Всушност, - заклучи учнтелката.- До Божиќ ќе ги научпмс u буквитс.
Тогаш госпоѓе учнтелке, довидување до Божиќ-вессла п задоволно дсвојчсто
истрча од одделеннето.” Овој пример покажува дека сс работи за недостаток
на креатнвна работа во учнлиштето. ( Stevanović, М.2003, стр. 144,145).
Наставата, во својата суштинска смнсла, е длабоко хумаиа работа,
благороден, но, истовремено,» исклучително тежок потфат за развивањс на
човечноста и кај онне што поучуваат и кај оние што учат. Негувајќн го
заедништвото во имс на знаењето н образованнето, односио на светлината и
слободата, паставата овозможува не само да станеме поумнн, поспособни и
посилим, туку и подобри личиости кои постојано ги прсиспитуваат свонте
ставови,вредности ,постапки и однесување и на тој начин ќе го хуманнзираат
светот во кој жнвеат. Клучна улога во тој процес на континунрамо стремење
кои човечноста има наставникот, бидејќи тој е оној кој повикува на
размнслување и промена,кој го иницнра н, во голе.ма мсра, го одговара
експлицитннот н имплнцнтннот повик на ученикот Научи ме да бидам човек.
Тоа го прави со реализацијата на наставннте содржинн, со методската
организација на наставната работа, но, и со днректно воспитно делување
преку модслирањс на моралнн обрасцн на однесување. (Миовска-Спасева,
С.2009, ,стр.39).
*******
Секој ученик е поедннец со свон способностн и ограннчености.Само
ако така настапува наставникот во својата работа ќе има успех во неа.
Таквото барањс е во суштината на настојувањето за развој на креатнвннте
способостн кај ученицшге.
Kora зборуваме за креативноста како прннцип во работата во
училиштето нагласуваме дека во секоја активност наставникот треба да го
насочува ученикот кон истражуваље, експеримепмрање и барањс на нешто
што с ново, можеби са.мо за него. Креатнвната актнвност поттикната од
нас гавникот во голема мера му помага да ги надмине лнчните проблеми и да
се вклопп во училишната дејност.
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6.1.1. Креативната настава и субјективната позиција на учениците
Субјективната позицчја на учепиците во учшшшпата работа,
воопшто а пред се во креативната настава е значаен сегмент. Во барањапш
нп традиционалпата насптва осповни биле:„ Учењето низ практика" или
„Учењето пиз игра“. Депес во основата па барањапш е:”Да се учи низ
креативнос".
Креативиоста во наставата на ученицитс им овозможува градење потполна
исполнетост на сопсгвената личносг. Во однос па училишната едукација
значајно е тоа што овозможува попристапен начнн на учење и стекнување
на знаења. Во условн на се побрз развој на совремсната наука и тсхника
учеиикот треба да е подготвен да стекиува знаење и нови сознанија со што
помалку напор, но потемслни и притоа на што побрз начин. Крсативната
настава допринесува за поцелосен развој на личноста на учсникот.
(Stevanović, М. 2003, сгр. 47).
Во крсативиа настава ученнцнтс трсба да сс вклучат во одлучувањето
за содржината, да се поттикнат сами да го сознаваат матсријалот од одредена
тема, едни на други да ги презентираат резултатитс од своите пстражувања.
При тоа од голема корнст е применета на разновидни стратегии кои се
соглсдуваат во разлимни можности на прсзснтацнја и поттнкнуваше:
дедуктивно, конкретно, апстракно, глобално, линеарно, внзуелно-ауднтивно,
кинетнчко, музнчко, моторичко, лннгвнстнчко (хумор, рнма, итрини), и др.
Учениците треба да се оспособаат да учат да решаваат проблеми, односно да
учат со творештво за творештво. (Jovanovska-Petrova, М. Petrov, N.
Stevanović,

M.2004str.28).OHa што посебно сметаме да го нстакнеме во

улогата на креативната настава е почнтувањето на субјективиата познцнја
па ученнците во наставната работа. Таквото настојување

е едно од

цеитралнитс иновативни барања иа современата настава. Токму ова бараље
претставува осиова во нашата теза за креативната настава како симбиоза на
иповации.

Субјективната

позиција

на

учсннкот

нстовремено

е

интериоризацпја и екстерноризацнја т.с. двократна улога: од една страна му
овозможува на ученикот корнстење на постојннте знаења н создаваље иа
нови, а од друга, учениковата нзменета и збогатена личност активно се
вклучува во про.чсните на светот околу себе.
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Дснес,

органнзирањето

подразбира симултан

и

процес на

извсдувањето

на

творсчка

настава

размнслување заедно со ученнците,

идентнфикација и развивање на креативен сензнбнлнтет за врсдиоста.
Ученикот, се става во улога наставата и наставниот материјал да гн сфаќа
како запознавањс на нешто ново и како извор на внстинскн ипформацип.
Во својата творсчка орнснтацнја ученикот станува иосител на
еознанијата истражува, истовремено креативно делувајќи на себе и на
околинага во која се наоѓа. Барајќи одговор на прашањето: Што? (содржина)
и Зошто? (цел). Покрај овие прашања симултано се одговара н на
прашањата како што се: Kako? (метода), Со што? (средство) и

Каде?

(околина). За да можс да создава човскот, мора сс да му бидс јасно: од цслта
до средствата.

Креативната личност секогаш ќе прави разлпка иомеѓу

зададеното и постигнатото. (Stefanovic, М. Papotnik ,А. Gumzej, G. 2002,
Str.l 24,125).
Симбиозата na иповациите ставени во пачипите, методите и
сретствата за работа, претставува значаен придонес во унапредувањето на
повите пристапи во наставната работа.
Посгојаио

нсгувајќн

го

творсчкнот

дух

п

употребувајќи

најразновидни мстодски срсдсгва наставникот треба да го одржува буден
крсативниот дух, како кај самиот себе, така и кај самнтс ученнци.( Кречова,
И. 1984,стр.139)
Сосема извсспо с дека личноститс со побогати идси ќс имаат поголеми
креативни можности. Во процесот на наставата можат да се спроведуваат
многу практичии всжби на овој план. Така наставникот може да ја истакне
цслта на часот, а потоа да бара од учениците да наведат идси кон можс да
бидат обработени во повнот матернјал.
Учсницитс, ис го така, можатда сс поттикнат да продуцнраат нден во
врска со понатамошниот тек на некоја приказна, за тоа како врз основа на
одреден алгоригам (упагство) можаг да формулираат нови задачи и тн.
Психологот Квашчев (1978,301-302) истакнува многу хстсрогеин
содржинн на креатнвната иастава:„креативната настава покрај осганатото
ја нма и слсдната содржина” : респектирање на потребнтс иа

ученицитс;

инхибирањс на наставниковата улога за сензорн н овозможувањс на појава
на креатнвни одговори кај учениците, овозможување програмнтс да бндаг
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разлнчни за различни ученици; развивањс на креативии идсн кај учениците;
охрабрување на шшцијатнвни проектм; давање помош на нспитаницнте да
дадат отпор на конформнстнчкп притпсок; развпвањс на фаитазнја;
стнмулнрање на ученнцнте да поставуваат што поголем број па прашања и
т.н.“ Како импсратив сс истакнува нсопходноста од нндивидуалмзација на
ннструкцннте во рамкнте на креатнвната настава. Да се учи креативно доаѓа
од свеста, а да се знае креатнвно доаѓа од потсвеста. Поврзувањсто на
свесното и потсвесното допринссува за вистннско творештво. (Stevanović, М.
2003, стр.184).
Педагошката цсл

на наставата се одиссува нс само на развој на

нителектуалннте и креативните способности (дивергентно, логичко п
крнтичко мислсњс), зиасњата н вештппнте во одделнн домени, туку и на
развој

на

личноста

во

цслина,

вклучувајќи

ја

емоционалната,

моззшационата н сфсрата на соцнјалните и моралните вредности. (Шефер,
Ј. 2005,стр.23)
Ситс навсдснн својства на крсатнвната настава ја изградуваат и
познцијата на ученикот во креативпата настава. Суштинско прашање кое
трсба да го истакнсме и да дадемс одговор како крсатмвпата настава
допринесува за промсна на позицнјата на ученикот во наставата?
Соглсдувањсто на придобивкитс во крсативната настава,

покажува

што е она што ученнкот го става во поннаква позиција од онаа во
традиционалната настава. Како и основно сс надминува ситуацијата во која
ученнког слуша и добива готови знаења, кои треба да ги рспродуцира без
иодлабоко навлсгувањс во пивната суштина. Во таквата настава ученнкот сс
наоѓа во пасивна позиција, во позпција на објскт кој с изложсн на влпјанија.
lio креапшвната частава ученикот пе добива готови зпаења, туку тој
бара, експеримаитира и доаѓа до таењата. Тој претсшавува субјект кој сам
доаѓа <)<>созпшшја, па самостоен и активеп иачин.
Таквата позиција на ученикот е барана позиција во лтогу иповации.
Затоа можеме да констатираме дека креативната наспшва во заедншшпво
со другите современи иовации јамечува и хуманизира позицujama na ученикот
во паставата.
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6.1.2. Развојот на креативноста преку слободннте активностн на
учениците

„Подобро с да доживееш неуспсх во орнгиналноста отколку да успссш
во нмитацијата." (Херман Мелвнл)
Слободиите

актнвности

прстставуваат

форми

на

работа

кои

учнлнштсто гн организира во слободиото врсме на учениците, со цсл да
овозможн открнвањс, задоволувањс н развивање на нивпнте ннтерсси,
дпспозпцни и способности за оддслнн подрачја од животот н работата.
Слободннте активностн прстставуваат значајна воспитпо-образовна
форма за развој на креатнвноста па сите ученнцн, за мроишрувап>с на
нпвнитс зиаења и интереси, можност за развој на крсативнитс потснцијали
па сској ученик до опти.мално ниво.
Значењето па учсството на учениците во бројннте форми на слободни
активиостн во училиштето с во тоа што ученицитс слободно ја одбираат
актнвиоста во која ќе учсствуваат водени од сопствсните диспозицни п
ннтерсси. Исто така учсницнтс учсствуваат во изборот, реалнзацијата на
активностнтс и евалуацијата па рсзултатите постигнатн во нив.
Актнвностнте иа слободното врсме за кос сс опрсдслуваат ученицнте
им даваат можностн да барааат, да истражуваат, да грсшат, no u да доаѓаат
до нсшто ново, што с основа за развој на нмвпнте креативин способностн.
Слободннтс

активности

на

учсницнте

прстставуваат

значајпо

иодрачје на образовно - восшппата структура и дсјиост на осиовното
училиште н сс теспо поврзани скоро со сптс други подрачја, влнјаат на
нивното целосио рсалнзирање п од ннв потскиуваат. Слободмнте активности
силно влијаат врз

развивањето на детскптс интсрссн, способности и

творештво со што, всушност, практично сс надмннуваат ограничувањага на
наставата базирана врз задолжителна ирограма.
Учнлиштето поседува посебен начин на структурирање, планпрап>с п
реализирањс на слободии актнвности. Скоро сите слободии актпвносш се
врзуваат со одредени паставни иредмети кои обично ги водат соодветннтс
прсдмстнн наставници. За оддслни прсдмсти можс да нма п повсќс слободнн
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активностн. Така на примср, во наставата по мајчнн јазик најчесто сс
формнраат:

драмска,

литературна,

рсцитаторска,

иовипарска

п

лингвистичка сскцпја. Од предметот математика нлн физика најчесто се
формираат секции на „младн математичарн” или ” младн физичарн” .
Работата на секциите сс рсгулнра со годишен план на работа. Иако, како што
веќе нагласивме, учеппцптс доброволно сс определуваат за нскоја од
понуденитс сскцин, спрсма својата желба и пнтсрсс, по донесувањето

на

одлуката тис се обврзани да ја иосстуваат избраната секција па слободни
активности. Сскоја секција брои обично до десет членовн. Во работата иа
секоја секција сс води евидепција која обично содржи:
•

Список иа учсницн;

•

Плап п мссто па одржувањс на состаноцитс; н

•

Програма за работа на сскцијата.

Авторот

Пстрова-Јовановска

спроведувајќн

истражувањс

за

крсативноста на учсннцпте но пат на слободните активпости во основпо
учплиштс дошла до значајни податоцн. Пред сс таа истакнува дска
слободните активности се интегрален дел од наставата по ликовно, музичко
воспмганнс

и

сл.

Авторот

критнкува дека

традиционалната организација на

зарадн

примсната

на

процесот на работа кој во Miioiy

наликува на наставниот, слободните активностн уште нс.маат третман кој
им прппаѓа со обзнр на нивната вредност.
Незаборавпо

и

богато

е

смоционалното

доживувањс

и

креативното искуство што ученнцнте ќе го вкусат со учсство и работа во
некоја сскција, нсзависио дали станува збор за навлегувањс во тајните на
уметноста, на говорењето, рецитирањето, сцснската и филмска у.метност или
пак, зачекорувањето во литературното творештво преку' првите творечколнтературнн обпди.
Еднаш запалената искра во детското срце, со поттикнувањс и јакнење
на внатрсшната мотивација, љубопитство, жслба за творештво и хранење на
чувството па сопствената вредиост, може да стане и засекогаш запален оган
за профсспоиално ориснтирање и реализирање на личноста. За тоа
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придонеле,

неспорно, снлиата потпора, храбрењето и будното око на

креативниот наставник. (Петковска, Б. 2008, стр.171-172).

6.2. Наставннкот во креативната настава
„Најбедното суштество на светот е личност слепа покрај здравн очи.“
(Хелен Келер)
Значасн

прсдуслов

и услов за

крсатпвното

нзразување

е степенот,

структурата на воспитннот, односно наставннчкнот кадар, кој согласно
квалифнкациите, педагошко- методската едуцираност н партнерскиот однос,
ќе им овозможат на учениците како партнсрн да гн изразат свонтс
креативно-творечки афинмтети, способности во коикретното дејствување и
изразување на содржините и актнвностнте. ( Петров, Н.

Мнхајловски,

B.1994, стр. 14)
Наставата бара од современнот наставник позпавање на широка
лепеза на образовни содржини н транспарентнн знаења, а освен познавање
на својата струка п крнтичкн и творечки пристап на понмп, фактн,
осмислување на животот иа совремепи основи и контннуирано изградување
па крелтпвпп ставови.
Наставникот е оној кој може по творечки пат да ги уиатува
своитс ученици кон слободни размнслувања н сопствено вндување на
животот кој ги чека. Наставннкот с основсн двигател иа креатнвпоста на
своитс ученици, а тоа може да го постигнс единствено со добро организирана
настава.
Во овој контекст иаставникот треба да претставува креативсн субјект
и стратег. Една од одликите на креативниот наставник е неговата
мултипликативна н мултнфункцноналпа наставно - научно, истражувачка н
апликативна дсјност.
Само со еден пластичен пример, од мноштвото такви, ова ќе го
поткрепиме со мнслата на В. Гласер, кој пишува: “Kora учениците велат
дека го мразат учнлнштето, тоа всушност, значн дека тие мразат кога од ннв
сс бара да работат нешто што не ги задоволува нивнитс потреби." Оваа
мнсла значи барањс училиштето да дејствува привлечно, а не одбивно.
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Наставшшите сс тнс, креатнвцн и творци, кои трсба да создаваат квалнтетио
ново н прпвлсчно училиштс за дсцата со цсл тоа да ги задоволува нивнмтс
потреби п околности.
Она што е основа за делувањето на наставнлците е бараљето дека тне
трсба да го имаат во предвид фактот дека ученицнте гн изразуваат свонтс
крсатпвпп способности на посложен начин кога го работат она што го
сакаат. Токму во таквата констатација се состон и ссто оиа што училиштсто
го прави современо и модерно.
Современото училпштс кое ученицитс го прифаќаат со љубов ја
падмннува снтуацијата на училиштс кое во центар ги реализираат онне
актмвностнте кои бараат само едсн точен одговор.Потребно е да се воведат н
корнстат задачи кои ќс ги потнкнат ученицитс да бидат оригинални, колку
што с тоа можно, во свонте одговори.
Тоа пак значи дска е потрсбно наставниците да гн вреднуваат
орнгиналнитс идеи па своите ученици. Од друга страна, иаставницитс сс
онис кон треба да се ревиднраат да ги дотсраат орнгнналннтс одговори на
учсннцнтс, зошто, во нс мал број случаи таквнте идеи можат да бидат
скстрсмни

ii

пспрпфатливи. Во тој коитскст како пример го навсдува.м сдио

предаваљс па сден семннар за креатнвноста, на која се сетивме каде едсн од
прсдавачитс им сугерираше на прпсутните дека за да бндат крсатнвпи треба
да бидат „откачеин“ . На таквиот став од прсдавачот еден од учесницитс на
семинарот „откаченоста“ ја споредп со појава нској наставник кој сака да
бидс крсативсн да сс појавп на наставнички совст во бпкини. Тоа предпзвика
гро.могласно смесњс кај учесннците, што значсшс корегнрање на барањето за
„откаченост“. Соссма с снгурно дека покрај оригпналноста во општеството
постојат и норми и правила на однесување кон луѓсто сн гн поставиле за да
можат да жевеат засдно н да не си ги повредуваат своите чувства. Во оваа
смнсла наставникот ќе ја прифати оригиналната идеа аа ученнкот ако е во
согласност со поставеннте општественн нор.ми п правила.
Основа во напорот за развивање па креативност кај учсницитс
с пред се, развивањето на нивната љубопнтност. И во оваа пасока
наставникот има сериозни барања. Наставннцитс трсба да ја позпаваат
тсхниката на поставувањс иа прсднзвикувачкп прашања коп ученнците ќе
ги мотивираат да размислуваат, да доаѓаат до нови нден, по и можности да
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мо/кат да се спротнвставуваат на нскос глсдиште кое го застапува
наставннкот.
Наставнпцптс трсба да користат разповидни наставни мегоди, да
создадат срсдина во која сс почнтуваат и прифаќаат идсите на учениците,
така што ученнците развиваат довсрба во своите компетсицин и капацитети.
Во оваа смнсла сс пагласува конструктивната крптпка која ја дава
наставникот за она што го прави ученикот. Посебно е значајно наставннкот
да знае н да може да го заштпти ученикот кој ќс понудн нсшто иово од
деструктнвната критика п псмсвањсто од страна на другитс учсницн.
Наспроти тоа треба да ја испшкиуваме потребата од наставник кој
ќе умее да го ослободи учепикот од стравот дека ќе биде исмеан, ако
предложи нешто неконвенцијалпо и што отстапува од традициопалното
трепшрањв на учениците.
Исто така креативннот паставннк нпкогаш не с задоволсп со свосто
знасњс. Тој постојано трага ио нови информацпи, корсгнрајќи ја својата
рабога н развнвајќи гн творечките способности кај ученнцнте. Во прнмената
на мстодскнтс и другите пновацнп виссува нови слементн кои самостојно ги
избира.
Наставннкот-креатор својата работа ја сфаќа, пред се, како творсштво
кое континунрапо се менува и усовршува. Тој ги оспособува ученицитс,
знасњата да гн стекнат решавајќи проблеми и со eKcnepiiMcirnipaibc.
Наставникот како творец е

теоретски п техничкн широко образована

лнчност, професионално н идејно определсна, интелектуално јака, и.ма
поддршка од средината во која делува, константно ги следи сите двпжсња во
училиштето. Тој нс е само во чекор со времсто туку н пред нсго , кога с во
прашање училншната оргашгзацнја. Континуирано стручно се усовршува,
секогаш примерно дслува врз ученицнтс и своитс соработници. Многу

с

стрплив, дннамичен, манифестира голема љубов спрема наставата н децата,
развива другарски одпосн

меѓу учениците,

не сака

фразсологија и

стсрсотипност во работата. Дидактички добро с подготвсн н располага со
псдагошки такт. Основна орнснтација му е во својата работа и работата на
учсннцптс да внесе иновации и постојано е во проучувањс на тсковите на
соврсмсната наставна тсхнологија. Манифестира крнтичсн однос кон
наставната проблематика. Гн потгнкнува учсннцитс иа самостојна и
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творечка работа

и во барањата на разни патишта во стекнувањето на

знаењата. Миогу с близок со учениците и нивните творечки ндеи. Го сака
својот познв.(Зороскн.Н. 1995.етр.91,92).
Крсативннот наставник верува во ссбс, се натпреварува и соработува
со другите наставницн

од активот на

одделснските н предметннте

наставници и со педагош ко- психолошката служба. Секогаш е во потрага по
нови сознанија, тсндснции кои се присутни

во теоријата

и барааг

оживотворување во практиката. Креативннот наставник е и крнтнчен и
самокритичсн. Нсговата критнка трсба да биде конструктивна, стручна,
аргументирана, со предлози и ндеи за постнгнување на ефектитс и
посакуваппте резултати. (Strugar, V. 1992, str.35. Превземено од Петрова, Ј.
М. 1999, стр.83).
Наставннкот

кој

рефлектира

прску творештво да

ги едуцира

учсницнтс за творечко делување треба да ја развие сопствената способиост за
„размнслување

во

делувањето“.

Тоа

претставува

рсфлсксираннот професионалец која сс состои во

способиост

иа

препознавање иа

учениковите намери, можности, познаваљсто на когнитивните, афсктивннтс
и

физиолошките

стилови

и

создавање

на

вкуппо

поттикнувачко

опкружувањс за творсчко делување на ученикот. Со тоа се создаваат
поволнн услови ученикот иенаметлнво да сс вклучи во творечкнот процес и
така

претежпо со самостојни напори да дојде до творечки

пронзвод

(рсзултат).
Како заклучок, за овој дел од нашиот труд, ја нстакнуваме мислата на
Alice Miel (1968) спорсд која креативннот наставник е личност која поседува
прнмарна слика (модел) која го води неговото мпслење и делување, како
личмост која се прифаќа самага себе цврсто, точно и реалистички, и го
користи својот полн потснцијал, личност која е свесна за другите луѓе,
чувствнтелна спрсма нив и реагира на луѓето, нденте и настаннте, како
личност која поссдува чувства на снгурност во неизвесноста, која толерира
двосмисленост, и личност која постојано учн. Наставникот- творец има
постојана потрсба за коптннуирано трагање за новн податоцн и непрекинато
учење на нешто ново. Наставниците би требало многу да знаат за
творештвото бидејќи творечката настава с и вештина и уметност.
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Посебно гч чстакнуваме својствата иа креативниот наставиик, (иако
во досегачшчот текст u се осврнавме на нив) само за да ја нотенцчраме
ичвчата значајност во формчрањето ча креативноста кајучеччцчте.
Авторите кои го проучувале овој проблсм ги истакнуваат следнивс
карактеристики:
•

Тис ја прифаќаат иницијативата и самостојноста на учениците.
Самостојноста

п

инмцијатнвата

се

мотивирачкн

факторн

во

индивндуалното поврзувап.с на иденте н искуствата. Учсиицнтс кон
поставуваат прашања и потоа сс трудат самите да одговорат на ннв,
земаат учество во нивното сопствено учсње п умсаг самитс да
решаваат проблсми;
•

Тнс обезбедуваат различни дидактички, потрошни н нсструктурнрани
матсријалн кои ученнцитс можат самитс да ги собсрат;

•

Им нудат на учсиицнте разлнчни извори па знаењс, а во процссот на
учење ја користат п непосрсдиата околииа;

•

Ги следат интсрссите на децата. Kora учепнцитс сугернраат да
направат нсшто, создаваат тематски лекцнп н учат засдно со
учсницитс;

•

Го започнуваат нстражувањсто за темата и во нсто време дознаваат
што разбрале учениците од темата. Поставуваат прашаља за да видат
што ученицнте знаат, што би сакале да знаат и што би сакале да
научат;

•

Гн поттнкнуваат ученицитс да поставуваат прашања, да учсствуваат
во дискусии и да ги истражуваат своите одговори. Тие ги поддржуваат
ученицитс во ннвнптс размислувања и покажуваат почит кон
учениците, со тоа што им даваат доволно време за одговор.
Овие карактеристнки можат да им помогпат на иаставшшнте да

дознаат што значи да сс работи со учсницн на иачин кој е соодветен на
IIUBHIIOT развој. Исто така, многу е важпо иаставницнте целосно да ја сфатат
својата улога на модел за позмтивпо однесување, одговорност и ЈБубсзност.
Наставннцнте имаат обврска:
•

Да го почитуваат секој ученик;

•

Да веруваат дека сској ученик може да успес;
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•

Да бидат чесни н да умеат да гн прпзнаат грешкнте;

•

Да умеат да слушаат и да бндат довсрливи;

•

Да бндат фср;

•

Да се стремат кои високи дострелн;

•

Да гн вреднуваат индивидуалните папорп; и

•

Да создадат стимулативсн простор за учсње.
Должносг на наставнмцитс с да запомпат дека освсн ш го с важно “што

предаваат”, уште поважно с п “како тоа го прсдавааг”.

Во училннцата,

учсннцитс учат од тоа како иаставницитс сс однссуваат кон ннв н кон
другптс. Љубезното однесувањс, чесиоста, душевниот став u смкрепиот тон
на наставникот, сс суптшшн иачини ирску кои ученицитс учат како трсба да
сс однссуваат со другитс.
Спорсд Маргарст Лнндсеј (1968;171) крсатнвниот паставник с:
•

Личност која поссдува примарна слнка (модсл) која го води нсговото
мислсн.с н дслување;

•

Лнчност која сс прмфаќа самага ссбс си цврсто, точно п реалистички,
п го искористува својот полн потснцијал;

•

Личност која е свесна за другитс луѓе, чувствителна е спрема нив и
реагира на луѓето, идеите и настаните;

•

Личиост која поседува чувство и снгурност во

неизвесноста, која

толерира двосмислсност;
•

Личносг која с ученнк.
Креатнвннот наставннк- творец е блнзок со учениците и со нивннтс

творечки идеи. Тоа е личност која себеси се прнфаќа рсално, го користи
својот полн потеицијал u свонте творечкн у.меења секојдневно ги пренссува
на ученнците. (Stefanovic, М., Papotnik, A. Gumzej, G. 2002,. Str.90).
*****
Работата во наставата, работата со учениците, прсд сс с предодредена од
работата на наставникот. Во оваа смисла кога говоримс за развојот на
крсативноста кај ученнцнте, најпрво треба да определнме каков наставнмк u
е потребен на наставата која ја означуваме како соврсмсна, а прсд сс,
крсативна настава.
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Во функција на прифаќањето ча оригичалччтс идеи на учеччцчте е потребно
частавччцчте да ги позчаваат своите учеччцч како индивидуи. Таквото
чозчавање зчачч u позчааач>е na секој учеччк што може да праеи и тоа да се
поддржува ако е прчфатлчво и позшппвпо. Ови од частавччкот бара
частојување во смисла па запозчавање ча учеччцшпе, чо и позчавање ча
барањата ча частавата ч воспитчо-образовчата рабопга ча уччлччшгето во
целича.

6 .2 .1 . Н а с т а в н н к о т и п е г о в и т е м о ж н о с т и з а н д е н т и ф и к у в а њ е и
р азви вањ е на к р еати вн о ста кај учен и ци те во н аставата

„С итс деца се родсни геннјалци, а ние во првнтс ш ест години од
нивпиот ж нвот, сс труднмс да им го одземеме то а.“ (Б у км ајп стер Ф илср)

У чплиш тето е место каде крсатн вн иот та л е н т би трсбало да сс открие
п иегува. За учнли ш тето да биде место кадс, п окрај стекнувањ е на знаењ а, се
негува п иодржува креаги вн оста во

свстот иостојат и многу програми за

поттикнувањ с на крсативноста, како составсн дсл од образованпсто па
ученнцитс. (Đ orđević, В. 2005, стр.65)
К рсативноста н ш ш ц ијати вн оста сс основни одлики на учитслскиот
позив. Тоа сс зн асњ а кон сс стекн уваат со п р акти ч н о делувањ е засновано на
совремсни тсорпскп сознанија. Со перм апситна л и ч н а и ти м ска сдукацнја
знаењ ата п рем нн уваат во стнл на п рактично делувањ е н п рсраснуваат во
креативни способностп н профссионалии ком пстсииии на учнтелот. Само
учнтел со та к в и
предизвика

п

да

квал и тети може кај уч сн и ко т да развпе с.мисла, да
ја

задоволува

потрсбата

за

творсчки

видови

на

нстражување.

Наставииковптс можности за крсативно делувањс сс голе.ми. Тој сс
впушта во творсчкнот процсс ако свесно прифаќа алтсрнат11В1ш решснија и
одбнва рутанскн, вообпчаспп рсагнрања. Наставннкот мора да знас дска
крсативноста бара пср.мнспвна атмосфера во која дстсто не смсс да
чувствува страв, туку мора да биде охрабрено да нстражува, скспериментнра,
да мислн и да се интсрсспра. Слободата п спонтаиоста сс клучеви на
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креативноста. Наставниковата улога е потребна, но сспак треба да биде
ненаметлив.Тој мора да помогне креатнвноста на дете да остане на својот
пат. Должиост на паставннкот е да им помогне на креатвнитс учсннцн да сс
прспознаат ссбе сн, да им помогне да се прнлагодат на свонтс пријатели, a
прн тоа да не ја жртвуваат својата креативност, да ги совладат свонте
анксиозности, тешкотии и неуспех. (Stefanović, М., Papotnik, A. Gumzej, G.
2002, str.87,89).
Суштината на едукативното делување е творечко

влијание

децата (учениците). Креативниот едукатор во творсчката

врз

настава

и

воспитните активности можс разновидно да пристапува и тоа:
•

Самостојно да планира и да донесува одлукн;

•

Да изложува проблем н да бара да сс поставуваат прашања;

•

Да дава предлози за расправање;

•

Да нзложува проблсм и да бара сугестни;

•

Да дсфнннра ограиичувања и да бара ученнцнтс да одлучуваат; н

•

Да дозволува ученицптс са.ми да донесуваат одлуки.

Стратегиската улога на наставникот зависн од согледуван>ето на
потребнтс на учсниците, зголемувањето на потнкнувачкнте мерки за
остварување на задачн, намалување на можни фрустрацни и зголемување на
можноста за лична пропаганда. Наставникот

иајпрво

се појавува

како

творсчка личност во разновндните наставни ситуации. Од позиција на
креативни сознанија, наставните содржини (матернјалот) ги користи како
инструменти со кој учениците се едуцпраат за креативно делувањс.
Наставното делување се подигнува на повнсоко ниво на едукацнскиот процес
кое се изразува со сннтагмата учење со творештво за творештво.
( Jovanovska - Petrova, М. Petrov, N. Stevanović, М. 2004, str.78).
Бројни се можностите за развмвање на креатнвноста во наставата.
Крсатнвниге наставницн се главни двигателн кон во различни иаставнн
предметн

пронаоѓаат

погоднн

содржинн

за

креатнвната

работа.

Креативноста во наставата може да се поттнкнува н на другн начини.
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На прво место треба да сс истакнс спрсмноста на наставннкот со
високо почитување да се однесува спрсма ученичките необнчни прашања и
ндеи. Наставникот укажува иа врсдноста на прлшањата и нсобичшгге идеи.
На второ мссто може да се истакч«с потребата за одржување и
постојано развивање на ллбопитност па ученицнте. Потоа бн дошле следниве
меркн: потикнување на иницијатива, разиовидни приодн и решсннја,
ослободување од страв од грешки. Покрај ова важнн се и други околностн,
како што се:
•

Организација иа иаставата;

•

Актуслпост; и

•

Рационалнзацнја. (Stefanovič, М., Papotnik, A. Gumzej, G. 2002, Str90).
Сској наставннк трсба да бнде оспособен да гн ндентифнкува

креативнитс учсници, со

цел поуспешно да сс

овозможат творечките

импулси. Постојат повеќе индикатори спрема кои можат да се препознаат
крсатнвнитс поедпнци:
•

рсшава задачи на нсобнчен начнн;

•

замислува нсобични и изненадувачки рсшсиија;

•

прв дава нден;

•

предлага решснпје за спорни ситуацнн;

•

сака да објаснува со цртеж,

•

всшто комуишшра со тскст, знацп п цртсж;

•

потполно сс оживува во креатнвно рсшавањс на задачнте;

•

при решавање на задачите вклучува аналогија п заклучоцн;

•

сака да соработува на проектнн задачн;

•

покажува иницијатмвност и се одушевува на задачнте;

•

може долго да се концетрнра на проблемог

•

прсдлага ндеи и алтернатнвни решсннја;

•

поставува прашања и предлага алтернативни одговори;

•

покажува отвореност за нстражување и експсриментирање;

•

покажува способност за апстрахирање и оперирање со апстракцин;

•

способност за заклучувањс врз осиова па ннтунцнја;

•

способност за гснсрализпрање и наоѓањс на слнчности во разлпчиото;

•

способност за пропаоѓаљс на оригинални решснија;
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•

учествуваат на натпревари и тн.
Крсативните

ученици

се

забележуваат

н

по

високите

интелектуалнн способостн, емоцноналната стабилност, имагннативпост,
асоцирање на идеи на необични начннн и покажуваат неконвецнонални
процеси на мислење. Креатнвните деца/ученнци/ не можсмс да ги одредиме
само врз основа на интелектуалните способности, туку и врз основа на другн
нивни особини, како што се: предност во работата, црти на темперамеитот,
ннтереси,

погледи

на

училиштето

и

жнвотот,

силата

на

егото

и

емоционалната стабилност, степенот на контрола на импулсите, наклоност
кон апстрактно мислеље, самозадоволност и самонасоченост, развненост на
креатнвни ставови, насоченост спрема спонтано креативно решавање на
проблемите и отвореност спрема ново искуство, смелост во истражувањето,
незавнсност во судењето и мислењсто, интуинтивност и сл.
Наставникот греба да ги следи современите трендови во теорнјата и
практиката

за работа со надарените ученици, со што би ја зголемил

сопствената ефикасност ,а со тоа би создал

идеална

состојба да определн

дали некој од учениците покажува способности за креативност нли таленти.
(Кеверескн, Љ. Зборник, стр.69).

6.2.2. Влнјаннето на наставникот врз мотивацијата на учениците
за креатнвно однесување

Составен и неопходен фактор на било која, а посебно на креатнвната
продукција

с мотнвацнјата за сознавањс, која нс с само посрсдник или

подршка за остварување на педагошкнте цели во учнлиштето туку сама по
себе е и важна педагошка цсл. Мотивацијата најчесто се манифестира како
сплет на мотивн со динамичка, регулативна и интегративна функција.
(Крстиќ, 1988)
Мотивацијата го движи однесувањето и подразбира намсра, намена и
цел. Тоа овоз.можува:
•

Акција: учење или бнло кој

друг вид на продукцнја - дннамичка

функцнја;
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•

Достигнувањс на целта кон која се стреми - рсгулативна функција н

•

Истоврсмсно активмрањс н соработка на различни особинн на
личноста н способиостн во правец

на реализација на целта во

одредени околностн. (Шефер, Ј.2005, стр.54)
Бројнп нстражувања покажуваат дека наставницнтс може да влијаат
врз мотивацмјата на учеииците. Сепак тне трсба да ги познаваат бројните
прпчпни за тоа зошто ученицнте етануваат помалку заинтереснранн за
учењето како што растат, вклучувајќн гн влнјаннјата од надвор и во самото
училиштс. Значајни се согледуваљата на Лумстсд (1994), no кој најраните
влијанија врз мотиваиијата за учење кај ученицнте доаѓаат од родитслитс н
другите во семејството. Kora учениците започнуваат да одат на училпште,
ппвпото ниво на интерес и желба да се вклучат во учсњето, нсто така, завпси
од влијанието на наставннците, училишната средина и од нмвпитс
соученицн. Иако понекогаш сс чини дека наставнмцитс немаат голема
контрола врз ставот за учење кај учеинцнте, научницитс смстааг дска тне ја
поседуваат таа моќ.
Стипек (1994) истакнува дска „учениците учат до оној степен до кој
наставннкот очекува од нив да учат”. Развојните фактори и ученичките
перцепцми за нивните сопствени способиостн, нсто така, поседуваат голема
улога врз степенот na

h iib iiiio t

ангажман во учењето. Како што растат,

учеиицитс прсземаат помали ризици за целосно ангажнрање во актпвностн
за кои ие се снгурни дска ќс успеат да ги рсализираат.
Општо, мотивацијата на учениците „се однесува па спремиоста,
потрсбага, желбата и обврската на ученикот да учествува и да биде успешен
во процесот на учењето”. Скииер и Белмонт ја развиваат оваа теорнја со
забелешката дека учеипците коп се мотмвпрани за учење „ги селектираат
задачите на одредсно ниво според нивните можности, нннцираат акција кога
им се дава можност за тоа и покажуваат голем труд и концснтрација во
прпмепата на научените задачи; генерално покажуваат позитнвнн смоцин во
текот

на

наставата,

вклучувајќн

љубопитноста и интересот.

го

и

оптимпзмот,

ентузијазмот,

Помалку мотивиранитс н неапгажнраннте

ученицн, од друга страна, се паснвнн, пе се трудат многу и лесно се
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откажуваат пред предизвиците”. Мотнвацијата на ученнцнтс с често
подслсна во двс катсгории:
•

Надворсшна мотнвација: Еден ученик може да биде oniiuiaii како
надворсшно мотивиран кога тој учн „само за да добис награда или,
пак, за да одбегне некоја казна”. Училишната практика што
иадворсшно ги мотивнра ученнцитс ги вклучува јавното нстакнувањс
па успешните учсници (давајќи нм бонбони и другн наградн) и
одземањето на привилегинте (забрана за користењс иа одморот меѓу
часовите) врз основа на ннвното академско ангажирање; и

•

Внатрсшна мотивација:

еден ученнк може да

сс опишс како

внатрсшио .мотнвиран кога тој с мотивиран однатре: Внатрешно
мотнвираните учсницн активно се ангажнраат во учсњсто порадн
љубопитност, ннтерес, ужнвање илн, пак, за да постигнат своја лична
и нитслсктуална цел. Според Дев (1997)„ученикот што е внатрсшно
могивирап нема потреба од награда за да ја инпцира или заврши
задачата. Таквнте учсници најчесто ја завршуваат задачата и се
возбуденн од прсдизвикот иа одредена активност”.
Иако каква било мотивацнја е подобра од непостоење на никаква,
постојат докази дека ученнцнте кон се внатрсшно мотивирани покажуваат
подобро знасњс од оние кои се надворспшо мотивнрани. Всушност,
иетражувањата покажуваат дека користењето на надворсшнн мотнваторн за
да се ангажнраат децата во учењето, го иамалува нивото на успешноста и
негативно влијае врз мотнвацијата на учсннкот.
Учсницнте кои се мотивирани да ја завршат задачата само за да
одбегнат одреденн последнци или, пак, да добнјат одредена оценка, често не
вложуваат повеќе од потребннот иапор за да ја завршат задачата.

Kora

учениците повеќе се фокуснранн кон споредување со своите соучсиицм
отколку да ја совладаат матсрнјата врз основа на своите можности, тогаш
тие лесно се обесхрабруваат и може да сс намали нивната внатрсшна
мотивацмја за учсње. Брукс (1998) смета дека надворешните награди ја
одржуваат иродуктивноста, но „го намалуваат пнтерссот за задачата, а со тоа
се памалува можноста дека следниот пат задачата ќе бнде завршена”.
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Развојот на стратсгин и програми за т.н. внатрешна мотивација на
уненнците нагласено ги истакнува вредностнтс на соврсменото образование
кос се повеќе станува потреба, а помалку принуда. Значењето на фактнте се
повеќе се понстовстува со создавање и негувањс култура па избор, а тоа
ннднректно значи култура на лична одговорност кон сопствените потребн u
прифаќање на последиците како одговор на погрсшсн нли иесоодветен избор.
(Адамческа, С. 2005)
Американскиот

психолог

Cattcll

(Катсл,1973)

утврдил

чстрн

мотивациони фактори поврзани со факторот за постнгнување. Тоа се
љубопнтност,

самопотврдуваље, суперего н конструктнвност. Најважни

мотивн за учељс на творсштво можат да се сведат во неколку основми
групи:
•

Потреба за постигнувања;

•

Желба за различност п нови одговорн; и

•

Потреба за љубопитност и незавнсно мнслењс.

Познавањето на мотивите овозможуеа поттикнување на ученикот заучење.
Многу

истражуваља

покажалс

дска

мотивационите

фактори

означуваат битна компонента на творечкнте способности на личноста. Kora
поединецот подолго проучува нешто, велиме дека за тоа има изразен ннтерес.
Носнтел на мотивацнјата с наставникот, ученикот с носнтел на учењето.
Најуспешно се учи

кога учеиикот ќе

почувствува

внатрешна

потрсба или нагон за учење. Hero никој не го присилува, туку самостојно
одлучил да учи подобро.
Тоа самостојно одлучување е рсзултат на внатрешиа потреба.
Потребнтс можатда бидатмногу различни, на прнмер:
•

Стремеж

во одделеннето да се бндс признат како

вреден н добар

ученик;
•

Желба за самоповторување;

•

Жед за знаење и понатамошно успешно школување;

•

Љубопитиост н доживување на успех;
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•

Стре.чеж да сс совлада некоја препрека, борба да сс совладаат
проблемите во училиштето, т.е потреба да се решат снте барани
(поставенн)задачн;

•

Натпреваруваше и борба за повнсока отцена;

•

Свест за должност, потоа пофалби и наградн;

•

Желба за повисокм оценкн нлн страв од слаби оценкн;

•

Настојување да се задоволат барањата на родителнте и наставницнтс
н т.н.
Според тоа, постојат многу мотивн кон го насочуваат учсникот на

постојано и делотворно учсње. Наставникот треба да истражн мотиви за
секој ученик и на ннв да гн градп вкупните наставнн резултати.
Статон го наведува и следново: памстниот наставиик ќе увиди дска за
секоја мотпвацнја сс бнтнн два момента:
1. Јасно п отворсно да каже што треба да научи ученнкот и зашто тоа
треба да го учи; и
2. Во учспнкот да создаде чувство за потреба да владее со всштипп и
знаење кое ќе му го даде програмата во образованието. (Stefanović,
M.1977,str.126)
Учењето го дефиннраме како личсн интелектуален, физичкн н
творсчки напор со кој се стекнуваат знаења, навики и способности. Со учење
сс постигнува промена во однесувањето на личноста. Иѕиено не постои некоја
општа

дефиниција,

односно

секоја

дефнницнја

се

изведува.

Овој

нптелектуален (ментален) процес различно го дсфиннраат психолозите н
педагозите поставувајќи разновидни дсфиниции за учењето како што на
пример се:
•

Педагошка- учењето е процес на стекнување па знаења;

•

Пснхолошка- учељето е сложена н најважна психнчка активност на
ученнцнте;

•

Социолошка- учењето е пренесуваше на општо, производно-работио
нск>'ство

од

старите

на

младите,

учењето

с

општествена

комуникација; u
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Креатологиска-учењето е процес на создавање и рсдсфиннрање.
(Stevanović, М., Amanda, Р. Gumazej, G. 2002, стр.6).

Носптел на мотивацијата е наставннкот. Таа ќе бнде посилна ако na onoj кој
учи му е познато:
•

Целта на учењето, зошто учи;

•

Што учн; и

•

Какво е значељето- користа од тоа учењс.
Стефановнч истакнува дска е потребио да постон потрсба за учешс

која буди љубопитност. Таа потрсба е задачата, одиосио проблемот кој трсба
да сс рсши. Проблемот ќе преднзвнка психнчкн тензија (наппатост),
интелектуална љубопитност, спрсмност за рсакција и желба да се научи.
Желбата за учење е најбитсн услов за дслотворепо учење. Внстинското
учење иочиува со поставување иа прашања и барање на одговорн. Носител
на учсњсто с учсникот. Мотивот зпачи двнгател. Тој е стремеж за нешто, за
некоја цел, си гуација нли предмет. Ако тсжис 1шето е свесио, тогаш говоримс
за жслба.
Најчесто се истакнуваат следиите особини на лнчноста на ученикот
коп доаѓаат до израз при учењето:
•

Мотивацнја-зошто се учи;

•

Способпост- колку може да се учи;

•

Навикн- како се учн.
Поважни мотиви за учење се :

•

Самопотврдуван>с;

•

Иитерес; и

•

Познавање на резултатот. (Stefanović, М. 1977,str. 127)
Способностнте за учење се поврзапи со когннцнјата (открнвање,

сфаќање, разбирање, примена н вреднување на информацин). Тне се
конвергентнн и дивергентни продукции (ппформацип на веќе познати или
продуцирањс на информацин на непознати

податоци), со свалуација

(врсднување).
Целта на учсњсто нс смсс да бнде стихиски препуштсна на са.мнот
ученик. Средината (училнштето u родителите) мора да бндс заиитересирана
за целите на учењето и не може кон нив да биде рамнодушна. Како крајна
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цел учсљето треба да бндс тс.чсл на сскос уживањс, разбнрање, сфаќање и
откривање. (Stevanović, М. Papotnik, A. Gumazej, G. 2002, стр.13,14).
Ha надаренмте ученнци во наставннот процсс треба да им сс
поставуваат повисоки барања бидејќи постигнувањсто успсх на потсшкн
задачи за ннв е миогу поатрактнвно отколку успсхот на трнвнјалнн нлн
леснп задачн. За нив самото чувство па ко.чпетенција и самодетермипацнја
нма самонаградувачки ефект, а произлегува од потрсбата за сфпкаспо
дејствување врз срсдината u зголсмувањс

на автономнјата на личноста

преку усвојувањс на компетснцнја. (Арнаудова, В. Ачкова Лешковска, Е.
1992, стр. 114,115).
Доволно мотивпраната активпост с битна претпоставка за ефсктивно
творештво. Органнзмот е во готовност за

пзвршуван>с на одредена

активност. Се наоѓа во состојба на напнатост (тснзија) и со насока
(днрекција) на креативно делувањс.
Мотивираноста може да бндс памалувана или засилсна, завнсно од
крајниге

рсзултати и нсрвната структура на сскоја лнчност. На нској

иосдинсц поразите влијаат обссхрабрувачкн п само прнзианнјата

го

подвижуваат па акција. Меѓутоа, поразите и успесите се двс страни на ист
творсчки процсс н трсба да сс зсмат како рсалност која с рсдовсн
ирпдружник на секоја активност. Самиот човек е сложено суштество со
промснливи особннн, смоции н плапови. Ако на тоа уште додадсмс дска ис с
изолпрано туку впсоко организирано социјално битие, тогаш јасно е на
каквп се можпи промени с изложено псговото ero н супер-его. lio сето тоа
најбнтно е лмчноста да се задоволн со творештвото како специфнчсп н личен
начнн на изразувањс.
Крсативниот процес се однесува на откривањето и развивањето на
нови производи. Најснлна мотнвација за творечката работа е тенденцијата
за актуелнзација на сопственитс потенцијали. Срце, ум, тсло, душа, всштина
= творсштво (Stevanović, М. 2003, стр.41,42).
* * * * *

Овис сознанија претставуваат драгоцеиа вредност која треба да најде
соодветна прнмена во реалнзацијата на воспнтно- образовната дсјност во
училшптето.
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6.2.3. Моделирање на креативното однесување на наставннкот
„Најдобрнте ндеи често доаѓаат со прескокнување на дозволеннте
границн и со ѕнркање во другн подрачја, во потрагата по иовн иден и
прашања.“ (Роџер Фон Ек)

Наставннкот е главна движечка спла во творсштвото на своитс
ученици. Оттаму

оспособувањето

на учнтелите за крсативна работа со

учсннци е од посебна важност.
Освен учнтелнте потребно е вкупиата училишна органмзацпја да се
постави во креативен дух. Основна актнвност на учителите би требало да
биде откривањето на творечкитс потенцијали на своите учснмци.
Креативннот наставннк гн потмкнува и ги респектнра учеинчкнте
креативни чувства, секогаш дава можиост творечки да се нскажуваат,
вин.мателно гн следи и гн

проучува крсативните можностн на свонтс

ученнцн, создава можности за креативна работа, кај ученнцнтс развива
самодовсрба за самостојна истражувачка работа.
Во успсшната рсализација на

восплтна работа во негување на

творештвото, треба да се придржуваме н на следпнвс пачсла:
•

Да се известува

секој ученнк за

рсзултатитс од креатнвннте

актнвности;
•

Однапред дс се најавуваат содржнннте на работата;

•

Да се мскористи на најдобар начнн способноста на секој ученик; и

•

Искрсно н одмсрсно, да се даваат пофалбн.

На каставннкот секогаш треба да му биде јасно ШТО, KAKO и ЗОШТО
треба да работи креативниот наставник. Така учитслот ќс знас (ШТО): да
органмзира, насочува, коорднннра, мотивира, да прсдлага содржини, ќе нма
јасен снстем на работа, ќс покаже (KAKO): одмерсност, трпснис, постапност,
мотивација, ќс има јасна цел, ќс изговори (ЗОШТО): за да сс дојдс до ново
знаење, производ, прн што се маннфестира сигурност, воодушевување.
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Рлцнопалната и творсчката настава треба претходно да исполни одреденн
пспхолошки услови кои подразбираат:
•

умерсност;

•

мобилност;

•

мотивнраност;

•

трансформираност; u

•

pearupaibe.

Умереноста е првиот услов. Тоа с трајна ориентацнја
овозможува

која

создаван.с иа услови за делуваи>с во крсативсн дух. Со својот

став наставникот треба да делува во правец па подигпувањс на ннвото на
мотивацнја за творечка работа на своите ученици. Тој своите ученици
непрекинато ќе ги оспособува да сфатат дека вистински творсц не е оној кој
измислува, туку оној кој открива.
Мобнлност - подразбира актпвмрањс па целиот

психофизички

организам на личноста. Творечкиот процсс вклучува цсл човек, неговата
психнчка п физичка сила. Човекот му сс прсдава со цслото свое битие.
Личноста творејќи егзистира, сгзнстнрајќн создава. Човекот создава нсшто
ново, но и тоа новото создава нов човек. Човекот се радува на новнот
промзвод п изум. Тоа го оплеменува и го поттнкнува на творечки потфати.
Мотнвираноста

е значаен

психнчки

фнлтер

во

творсштвото.

Мотивнраноста произлегува од внатрешннот нагон да се сака да се бнде
секогаш нов, неповторлив, оригинален, духовит, да се бараат неочекувани
одговори, да се создава нешто ново.
Трансформираност- означува промени врз основа на поврзаноста на
теоријата и праксата во процесот на творештво. Знаењето има голема моќ во
крсатнвпата работа, но тоа само по себе не е одлучувачко. Талентот е битен
фактор, но во основата на се е работа, залагање, упорност, желба да се истрае
и нешто да се создаде.
Рсагирањето- во процесот на творсштво е индивндуален чин и
дожнвување. Во тоа е предноста на творечкиот процес и ефект: личноста
непрекннато

планира,

комбинира,

истражува,

менува

и

проценува.

Постојано с во движење, во акцнја. Таа сфаќа што значи да се биде нов,
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неповторлив, оригнналсп и духовит. Во процесот на творечка работа поголем
успех ќс пмааг онис кои ќс знаат:
•

Да гн прецизнраат п одредат творечкнте цели кои сс сака да сс
постнгнат;

•

Да сс дсфиннраат сакаинтс резултати;

•

Да се ускладат снтс објективнн и субјсктивни .можности;

•

Да се дефинпраат целнте кои трсба да сс постигиат;

•

Што побрзо да сс ирсминс на акција на твореше; п

•

Сс има граница - освен творештвото

( Stevanović, М. 2003, стр.68,69)

6 .2 .4 . Т в о р е ч к а т а л н ч н о с т н а н а с т а в н и к о т и н с г о в о т о в л и ј а н и е
врз ученикот

„Крсативноста е зараза: пренесстс ја!“ Албсрт Ајнштајн

Крсатнвноста е нова парадпгма во наставата. He може да се говори
само за насгавннк или само за учеинк како творечки личностн бидсјќи овне
субјектн меѓусебно се условуваат. На процесот на учење повеќс не се гледа
како на процес на усвојување па објективин знаења, вештннп и павики, туку
на пронаоѓање на смнсла- контекст.
Знасњсто исто така помалку се сфаќа како релагнвно затворен м
непромснлив збир на објскгнвно утврдсни фактп и теории, а повеќс како
отворен, динамичен систем, како резулгат од активната конструкција на
секој поедннец, интеракција помеѓу постојните поими и концспции н новпте
искуства, систем кој подоцна може да сс употреби во различни коитекстн во
праксата.
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Ученикот и наставникот се во цврста когнитивно афектовна врска по
пат на своите особини, когнитивни и творечки способности.„Оиа што го
мислите за ученикот влнјае на неговите шансн за успех“ истакнува Јансен
(Јенсен, 2003 стр122)
Јенсен со право наведува дека не постојат неуспеси во училницата,
меѓутоа, често постојат падови кои не се препознаенн.
Ученикот и учителот не можат да се раздвојуваат. Учениците ќе бндат
мотивирани да даваат повеќе од себе ако можат да го согледаат своето место
во контекст на резултатнте кои ги поставуваат. За наставникот важно е да
има:
•

Способност во согледувањс што треба да направи; и

•

Способност да влијае па ученнците тоа успешно да го направат.
Затоа

наставпикот треба да

разработи

постапки за заедннчко

планирање со ученнцнте, да има изградени инструменти за предвидувањс и
внатрешна сила која е потребна за осмислување и реализација на сложснн
оперативни организациски и контролни механизми.

Накрагко речено,

потребнн се: заедиичко планирање- енергија - мотнвација.

(Jovanovska

Petrova, М.Petrov, N.Stevanović, М.2004, str.82).
Творечката личност на ученикот и наставникот е нова парадигма во
наставата. He може да се зборува само за наставникот или само за ученикот
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како за творечка личност бндејќи овие субјекти меѓусебно се условуваат.
Овде станува збор за нова еманципаторско - творечка

концепцнја.

(Stevanović, М. 2003).
На процесот на учење не се глсда веќс како на процес на усвојуваљс на
објективни знасња, всштнни и иавики, туку на пронаоѓање на смисла и
контекст односно, актнвна и творечка конструкција.
Повсќс патн нагласнвме дека наставникот не е повеќе посредник,
„ирсдавач” на готови знаења, туку помошник во процесот на конструкција
на знасњата.
Ученикот треба да зиае ШТО сс учи (структурата на практично
употребливите знаења), ЗОШТО се учи (интрннзична

мотивација) u во

каков КОНТЕКСТ (социјален н институционален) се учи, т.е. како
контекстот го поттнкнува нли го попречува учељето. (Сох, 1991),
Основни творечки факторн:

• УЧЕНИКО Т

— И скуства
—И нтереси
—С ти л на
учењ е
—сп о со б н о сти

Ученикот

-

НАОТАВНИК • КО НТЕКСТ
Н А С Р Е Д И Н А Т /^
—стил

—о ч ек у в а њ а
—ставо в и

—м етоди
—облици
—средства
—вреднувањ е
—програм и

е појдовен субјскт во едукативно - творечкитс процсси.

Усвојувањето иа новитс знаења нс с само адиција (квантитативно додаваше
иа новото на постојиото, туку барањс на СМИСЛА

п

КОНТЕКСТ.

Ученикот го стскнува новото зиасњс врз основа на своитс искуства,
интересн, способности и стилови на учење, а не онака како што би сакал
наставникот.

Крвапшвпата настава - симбиоза на иновации
КОНТЕКСТОТ НА УЧЕЊЕ се однесува на перцспцпјата на личното
понмање па сопствената улога во процеснте на стекнување на знасња м
нзграденитс ставови за потрсбнте и постапкитс на учење.
НАСОЧЕНОСТА може да биде спрсма различнитс стспсни на
постигнувањс: оригииалност, репродукција илп тежнеење кон впсокн
оцснкп кои исмаат рсално покрнтие во знаењсто. Станува збор за длабипско
илн површпнско учењс, целовито (холистичко) и флекснбилно со можност за
практична прпмсна па стекнатите знаења.
РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИКОТ зависат од неговите пснхофизичкн
карактсрпстпкп, личнпот контекст, позитивниот став и квалитетот на
насочсноста.

Површннската

насочсност с учење на

матернјалот бсз

разбпрање, што сс одразува и на ннвото на репродукцнја кога ученикот гн
запа.чстува формулнтс u дефшшшштс, но не знае да гн нзведе, ннту да ги
објаспи. Решавањето на проблеми е највисокиот облик на творечкото учење,
поссбпо кога се базира на иримеритс од праксата. Наставата сс сфаќа како
процсс на истражување, поставувањс

загонетки и одгонетувања

и

(рс)конструкција, додека знаењата се сваќаат како сннтеза на субјективното
и објсктивното. Ваквото учсњс сс планира како самостојна нли групна
(тнмска) работа. Основната мсгода с решавањсто на проблсми , нскуственото
учсњс и работата во групн. Таквото ннтерактивно и интерперсоналио
повеќенасочно комуиицирање на ситс учесници (учсницнтс и наставаицитс)
с творечко

п ја

вклучува

компонснтата

свалуацпја

(внатрешна

п

надворешна). Со ваквитс постапки ученицитс днрсктно сс оспособуваат за
креативна работа п псрманентно образование.
За креативноста на учсннцнте и иаставниците многу е пишувано. Во
лнтературата срсќаваме и разновиднн прспораки како таа да се развпва во
нспосрсдиата наставна практика.
Нагласнвмс дека наставннкот треба да биде чувствителен на секоја
оригинална идеја, да умее да полемизнра, да го стимулира познтивното
мислење, а и самиот да биде прнмер за тоа, да создава топла атмосфсра во
оддсленисто п со тоа да н.м влева сигуриост на учениците. Тој трсба секос
ново и ионнакво однесување кое с исстаидардно да го забележува како
II03HTIIBII0 и да го наградува, да гн поттикиува учениците на крсатпвно
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размнслувањс. Со другн зборови, да дозволн ученицнтс да бндат дсл од
процссот иа донссувањс одлукп, односно н тој да учи од учениците.
Ученнкот, од своја страна, треба да с актмвеп соработннк во
наставнпот процсс. Активсн с на час ако разговара со наставникот, ако
работп п нстражува, ако чита повеќе кннги и ако забележува се што ќс
нрочита, сака да знае повеќе, љубопнтен е , сака да учи, провсрува

што

научнл, нс заборава.
Во таква агмосфера, каде што учсњето не е присилпо и намстнато,
туку секогаш с во склад со способностите н интереснте на ученикот, знасњсто
е

позрајио.Во

иробле.мската

настава

се

развиваат

интелсктуал 1111те

способиости на ученицнте, ја поттикнуваат мотивацијата, ги развмва
познтнвннтс квалитсти на лнчноста, сс развива учениковата крсативност п
вон од учнлнштето, во секојдневииот живот п работа. (Дпздарсвнќ - Дслчева
Ј. 1997, стр. 175).

6.3. Креативноста на ученикот
6.3.1.

Гиосеолошки

н

педагошкн

претпоставкн

креатнвноста на ученицнте
„Децата

што игралс иа улнца, решиле нскон од моите големи

проблсмн во физиката, затоа што имаат форми на сснзорски псрцепции, кои
јас одамна сум гн нзгубил.“ (Ц.Роберт Опенхајмер)
Барањето за развиток на креативннте способности кај совре.мениот
ученик претставува цснтар на целосноста на истражувањето кое е пред.чет
на овој труд. Истакнувајќи ја потребата од воведување на креативна
настава, потрсбата од крсативен иаставнмк, дојдовме до тоа, како до
креатнвеп учспик.
Во процссот на крсативна работа на ученнците им се овозможува да
доаѓаат до иови знасња. Сознавањето на објективната стварност одн прску
чувството за открмвањс на дијалектнчкп противречностн и суштината на
пред.метитс

ii

појавмтс,

a се по пат на непосредна практнчна работа.

Ученнкот со творсњс доаѓа до новп иодатоци, открива врски меѓу ннв п
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односи, барајќн новн начнни за рсшавање на проблемите, стекнува нови
знања и открива појави и закопитости.
Ученикот работејќи твори, а творејќн по пат на своите сетнла
организира мнсловна активност која довсдува до новн открнтија, нзумн,
создавање на уметничко дело илп орнгииално решенне на задачата во
конкретна проблемска ситуацнја. Ученикот се наоѓа во таква социјална
средина која му нуди оптнмални условп за креативна работа. Со

добро

обучен и креативен учнтел ученнкот во своето творештво функционално гн
поврзува днмензните на минатото, сегашноста и иднината и така актнвно се
ориентнра во својата работа. Творештвото с битна карактернстнка на добра
организирана педагошка работа на ученицнте, посебно на наставннот час.
Нагласивме дека наставникот е тој кој предвидува најефикасни
услови за остварување на саканите рсзултати. Тој е оној кој ја следн
работата на ученнцнте, кој насочува, коордимнра, соработува, ја буди
детската фантазија и овозможува изразувањс на учсницнте по

пат на

нивната творечка актнвноет.
Креативниот ученнк

треба да ги истакнува оригиналноста и

крсативноста на свонте мисли и идеи, самостојноста, критичкиот однос
спрема материјалот и другите податоци, ја истакнува сиаодливоста во новп
снтуации, ги рсшава проблемите на нов начин, го покажува својот
истражувачки дух, се одвојува од другнтс ученици со инвснтпвност,
одважпост,

храброст,

истрајност,

самостојна

работа

н

развива

конструкциски, техннчкн, литературни и другн рсшснија.
За да ја развие креативноста кај учениците наставникот со креативна
рабога слнмпнира многу грешкн од сознајннот процес, како што се:
исодреденост,

едностраност,

формалнзам,

нсдоследиост,

догматизам.

Современите ученицн кои креатнвно се развиваат не само што
корпстат вербалнн информацни, туку најголем дел од времсто го трошат на
експернментирање и проверување. Учениците сс воспитуваат така да не се
задржуваат на вообичаените норми. Креативниот ученнк актипно ја менува
својата околина.
Во насока иа постнгнување на бараинтс крсативни способности,
нагласпвмс дека пресудна е работата на наставниците кон му иомагаат на
дстсто со својата научна и творечка работа.
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Значи, иагласуваме дска за развојот на креативннте способностн кај
учсниците најпрво ни е потребна креативна настава во која работат
креативии наставннци.
Креативноста е способност која не е дадена со раѓањето. Со раѓањсто
само сс дадени диспознцинте. Ннвниот развиток во способности зависи од
влијанието на средината и активноста на индивидуата. Тоа значи дека пскос
дете можс да сс роди со генијални днспозицнн за накоја област, мсѓутоа, тне
диспозпцпи нсма да се развијат во готови способности ако не постои
соодвстна среднна во кој тие способности се негуваат и развнваат и ако
индивидуата не ја всжба таа активност.
Оттука пред учнлнштето сс поставува барањето тоа да биде средина
која ќс ја стимулнра креативноста кај ученицнте и ќе гн насочува учсниците
да ги вежбаат таквнте способностн.
Тоа зиачи барање за училиштето во кое учениците ќе ее насочуваат да
бараат н наоѓаат нешто ново, ќе истражуваат н ќе експернментираат.
Таквите барања се импсратив за училиште за да може да гн развива
креативиите способности кај учепицнте.

6.3.2. Особини

на

личноста на учениците кои влијаат врз

нивната креативност
Учењето без размислување е залудеи труд. (Конфучие)
За да бидетс креативни, делумно останете дете, со крсативност и
ннвснтивност, што ги обележуваат децата прсд да ги расипат возрасните.
(Жан

Пијаже)
Факторнте за особнните на учениците кои ја стимулираат ннвната

креативност сс бројнн и разновнднн. Меѓутоа во основата на сето тоа се
истакнуваат:
•

Диспознцинте;

•

Навнките, вештнните н знаењата; и

•

Склоностите, интересите н ставовите,
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Незавпсио од особмните на лнчноста, се вбројуваат и нејзнните
способностн. Тие ја чинат основата за развнток иа крсатпвноста. Во тој
контекст најчесто сс пстакпиваат:
•

Когннтивните;

•

Конатпвпптс н ефективните; и

•

Психомоторнчките.
Тоа зиачи дека развојот на крсатнвоста бара цела лнчиост со

вкуиноста на нсјзшште способности.
Запозпавањсто на особимптс на свсста на ученнкот н функционалиитс
про.мспн на таа свсст с можно преку ко.муникацијата со детсто, а најчесто и
прску изразсните фор.мн на неговото творештво: говорно, музичко, ликовно
I! сл.
Креативноста претставува стил нли фнлозофија па живссњс, нс
рсцспт илн задолжнтслна програма. Креативноста се раѓа и развива во
поссбна творечка клпма u

поволнп условн прн што личниот пример на

наставннкот е мошне важсн. Исшпувањата покажуваат дска постои
позитпвна корелацнја мсѓу крсативиоста на паставникот п онаа на неговите
учсн 11Ц11, секако

заради

феномснот

на

позитнвпата

ндснтификацнја.

Креатнвннот наставник го повикува на предизвик, прсд сс креативнпот
учсиик, a rio него сс активираат и другпте учспицп во одделеннето.
Најголеми можпости имаат наставницпте по умстност, по лнковно и музичко
восиитание, no тапц и игра, зарадп фактот што са.мото средство па
комуникацнја-

умстноста

поседува

потенцијалио

високо

крсатнвни

особености: нсопрсдслсност, лично обслсжјс, разиовндност, варијабилност,
дивергентност, флундпост, флекснбилност, орипшалпост и тн. (Тодорова Цвпјпќ, И. 1992, стр. 163).
Спорсд Ерих Фро.м, претераио заштнтиичкиот однос на родитслитс
можс да прстставува “златен кафез“. Децата со тоа ја кријат креативиоста п
слободата. Во тој “златен кафез“ детето добива се, под услов да не посака да
излсзс од нсго. Сскако дека таквата заштитничка улога и функција го води
учсннкот кон сопствено акционо дејствување н манифестнрање иа својата
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самостојност и творечки инпцпјагиви и сскогаш очскува некој друг да ја
водп неговата актнвност и соработннчка улога во групата, колективот н сл.
(Ерих, Ф.1969, стр.23).
Во оваа смисла на учсникот треба да му сс овозможи слободно и
сигурно да сс бара себс си п своето место во свстот. Треба да му сс влсс
довсрба во светот и желба за откривање и сознавањс па иово п нспознато.
Тоа с творсчка работа на наставникот во процссот на крсатмвно дслувањс на
учсникот како реципнспт иа сдукативни содржннн.
Креативниот учеиик има широко интсрсснрап>с бидејќн:
•

Ужива во разновндпн творсчкн активпостн;

•

Забслсжува повсќс подробности

во читањето

и стекнувањсто

на

знасња;
•

Го иривлекуваат задачи кои содржат елемснти на ново;

•

Склоп с да бара дополнитслни објаснувања;

•

Самостојно сосгавува нроблсмски задачн;

•

Усвоеннте знасња ги прнмснува на новн прнмсрп;

•

Сс служи со разиовидни извори на знасња;

•

Максимално

е самостоен во мнслите

и

работата. (Stevanović,

М.2003, стр. 23,88-92).
Кај креативпите ученици развисна е креативна перцепција која се
оглсдува во пронаоѓање на скриени значења на податоцнтс, откивањс на
нови дстали помсѓу податоцитс во проблемската ситуацнја, открнвање на
иовн карактеристики на податоците и сл. (Jovanovska, Petrova, М. Petrov, N.
Stevanović, М.2004, str.23).
Креативнитс учсници се забележуваат и по внсоките интелектуалнн
сиособпостп, смоцноиалната стабнлност, ммагнпативпоста, асоцирањето на
нсобпчни ндсн п покажуваат пеконвснцијалнн процеси на мислењето.
Креатнвннте учсници не можеме да гн одредиме са.мо спре.ма
интелектуалнитс способпостн, туку н врз основа на други пивпм особини,
како што се: посветеност на работата, цртите на те.мпераментот, интересите,
погледнтс на училиштсто и жнвотот , силата на сгото и смоцпоналната
стабилност, степенот па контрола на импулсите, склоиост кои апстрактното
мислење, самодоволиост и самонасоченост,

развиеност на

креатнвни
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ставови, насочсност кон нстражување, независност во судовите н мнслењето,
ннтунтнвност

ii

интровертнраност.

Кај таквите ученнци

развисна с

креативната перцепција која се соглсдува во проиаоѓањето на скриепитс
знасња на податоците, откривањето па пови детали меѓу податоцнтс во
проблемската снтуацнја, открнвање на нови карактсристики на податоцитс
II сл.
Авторитс кон ја проучуваат креативноста кај ученнцнте нстакнуваат
дека креативно надареното дете не можс и не мора да бнде исклучнтслно во
одделението, каде се бара конформнзам, или кадс сс истакнува акцслсрација.
Наставниците треба да создадат услови кое на учсниците ќе нм дозволн да ги
нзнесат своите креативнн ндеи.
На креативнпте ученицнтс нм сс потрсбни поинаквп знпсња од оние
кои се реализираат во официјалната настава. Прсд се тоа сс т.н. творсчкн
знаења, кон се значајни за продукцнја на творсчки идеи.
Во таа смнсла се нстакнува дска ученпците треба првенствено да знаат
како да учат, да имаат цел, да учат од разлпчнп извори , да знаат како
ефикасно да бараат ннформацип за да го рсшат проблемот. Мсѓутоа, пајпрво,
треба да сс научат како да мнслат. Се разбира тука повторно е значајна
работата на

наставниците, кои треба да сс насочат на разновндност и

квалнтет на својата работа за да гн оспособат учсницитс да создаваат знасњс
и истовремено да бидат негови корисиици.
Од суштинско значељс с сознаннето за тоа кои својства на личноста на
учсннкот претставуваат творсчкн способностн.

Повеќето автори се

сложуваат во мнслсњата дска тоа се; отворсност за нови искуства, рсшавање
иа пробле.ми, нсконформпзам, концентрацнја, спонтаност, толеранција на
двосмнслсност, потреба за самоактуалнзација, нсзависно мислењс, постојан
стрсмсж спрема ново и непознато.
Истражувањата

на

иоголсм

број

теоретичари

истакнуваат

за

контннуитетот на особинитс на лнчиоста кај крсативните учсници. Во тој
контскст тис брзо и лесно совладуваат одрсдсии иаставии содржшш , како н
спонтано п без потешкотин прнфаќаат решавањс на одреденн задачн и
активностн. Исто така тоа можс да сс потврди и со фактот кога учсниците на
слободнитс актнвностн прават шггсресни збирки, по.магала, албуми, нмаат
разни хобија и изведуваат повсќс мисловнн игри и актнвностн.
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Во споредба со просечната популацпја, крсативпо надарсннте учсници
имаат повисок степен на смоцпонална снгурност и стабнлност. Тис нс се
склони иа фалењс, афир.мирањс н нс ги преценуваат своите врсдности.
Напротив, тие се социјабилнп , сигурнн и отпорин

на искушснијата, a

изразуваат смисла за хумор, оптнмизам п добра мсморија.
Според психологот Торсис, постојат три главни карактсристнкн
според кои се разликуваат крсатпвните и надарсиите учсници од основно
учнлншната возраст во спорсдба со останатнте ученици. Тој укажува дска
крсативннте учсннцн чссто ги изразуваат нсвообпчасни содржпни н задачп,
задачнтс н проблемнте гн решаваат на свој сопствен начин, активноста ја
нзразуваат преку забава, радост, ху.мор и слнчно. (Torranse Paul (1975).
Прсвземено од Пстрова, Ј. Мариета ,1999,стр.78).
Психологот Мира Чудина-Обрадовиќ, истакнува дска крсативните
деца- ученнци имаат повеќс особини што се јавуваат по одреден ред. Во таа
насока, кај детето уште од најраната возраст трсба да сс јавн чувство на
сигурност и доверба во околината, отсуството иа страв води до способност u
слободно изразувањс, врз чија основа потоа сс јавуваат и љубопитноста,
самодовербата и градењето на позитивната слика за ссбс. (Ćudina-Obradović
M.1987, str. 134-136)

6.3.3. Поттикнување н манифестирање на креатнвноста кај
ученицнтс
„Фокусот
учсницитс

во снте настојувања за развој на крсативноста кај

соврсменнтс

авгори

го

гледаат

во

поттикиувањето

на

крсатнвноста кај cure дсца. Тоа ис значн барањс крајпа цсл да бнде од cure
ученпци да сс направат иноватори, туку да се развпваат ндни гснерации
оспособсни критнчки да мислат.“
Ф арак Муса
Креативиоста во учнлнштсто можс да сс зголеми со создавање на
одрслсин условп, како

п со

примепа па одрсдспи методи и техники за

маппфсстирањс, развој н потикнување на креативност.

Училиштето треба
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да обезбедн

н да дадс

поддршка за развој иа дстскнте интереснрања,

способностп п талснг.
Всќс нагласпвмс дска пресудна улога и.маат среднната и активноста
на ннднвидуата.
Развојот на крсатнвпоста кај учсннците, пред се , бара поинаква
поставеност на воспитанието и образованнсто. Во таа смисла потрсбно е во
учнлнштата да

се негуваат посебни програмн

за

поттнкнување на

креатнвност. Тис се развиваат н сс рсалнзнраат во рамкнте на редовната
настава,

воннаставннтс

активности

и

воншколскнтс

активности.

Рсзултатнте од примената на програмата за креативност наведуваат на
заклучок дека улогага на училиштето во потткнувањето и развојот на
крсатнвност кај младитс можс да бндс остварена во потполност, доколку
задолжитслиата

програма

и

рсдовната

настава

станат

мссто

за

манифсстирањс на креативност па учсницнте. Главна цел на образованието
треба да бидс оспособувањс на младнтс да продолжат да учат н креативно да
мнслат н кога ќе излезат од образовниот снстем.
Второ iipaiuaibc зпачајно за учнлиштсто е што се случува со децата
кои се лодспп како креативни во училиштсто, оние чнја креативност сс
маинфсстнра низ школскитс содржинн, активности н сл.
Дспсс прсовладува уверувањс дска трсба да се обезбедат услови за
маннфестирање на креативност во училиштето п образовни можностп за
специфичен развој на надарените учепици во редовната настава која с
наменета за ситс деца. Поддршката најчссто сс глсда во шшивидуализацнја
на учењето кос сс одвива во одделението.
Условнтс за манпфсстирањс п развој па крсатнвноста нсраскинливо
сс поврзани

со мстоднтс п техникнте за постнгнување на креативноста.

Мстодите за образованис па креативноста сс однссуваат на активности за
формнрање па днвергстнто мислсњс, крсативно решавање на проблеми, п
„мозочиа бура.”
Програмнте н курсевите за всжбање на креативноста главно сс
фокуснраат на развој на

o iiiiit ii

способности, како што се; ннтелектуални

опсрацин icon се вклучспн во креагивното мислсњс, апстрактно мислење,
нзвсдување на асоцнјацни, дсдуктивно резонирање, нндуктивно резонирање,
метафоричко мислење п траисформацнја. (Montgomery, D.1997,стр.79-94).
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Еден од условнте за поттикнување и манифестирање на креативност е
поддржувањето на детската фантазја која е многу важна за менталното
растење н креатнвното создавање. Во

фантазнјата детсто наоѓа жнво

средство за исполнување на својот смоционален живот.
Фантазијата како основа за секоја творечка дејност се јавува и во
сите области на културниот живот. Во таа смила се што не опкружува н што
го создал човекот ,целиот свет на културата, за разлнка од светот на
природата е производ на човековата фантазија и творсштвото засновано па
таа фантазија. (Vigotski, Ѕ. Lav, 2005, str. 14,19.)
Колку нскуството на човекот е побогато, толку нма повеќс матсрнјал
со кој располага неговата фантазија. Тоа што кај децата фантазијата е
посиромашна отколку

кај возрасните, се објаснува со снромаштвото

на

неговото искуство. После периодот на собирањс на нскуство,, почнува тврди КШо-:„псриод на созрсвање илн таложењс. (ucnw.cmp.25').
Фантазијата е битна одрсдба на креативната личност. Таа означува
слобода на изразувањето која е поииаква од реалмоста.
Творечката фантазија тргнува од тријадниот облнк:
•

Перцепција- она што мора да сс псрципира;

•

Изолација- некон поединости

се одвиваат од други за добро да се

набљудуваат;
•

Асоцијација- издвоените фактн треба да се поврзат со останатнтс со
експлнцнтни и имплицитни податоци со кои досега не билс асоциранп
и тоа на нови реални, внстннски нлн привидно неможии релации.
Еден од условите за поттикнување на креатнвност, е стекнување п

акумулирање на зиаења од одреденн областн. He може да сс создава од
пишто. Нов чекор напред претставува потпирање на прсдходните знаења
(сознапија) и навнки, постигнатнте резултатн нлн решеннја. Заради тоа, кај
ученицпте треба да се развие свест за тоа стекнувањсто па знаења да
претставува вредност за ссбе н услов за секое поната*мошно, а посебно
креативио однесување. Учењето да сс мислн, да се решават проблеми, да се
корнсти н применува стекнатото знаење, бн требало да стане дел од вкупното
школско искуство, а не само начнн на работа u однесување на креатнвните
ученнци. Исто така, значајно е вклучувањето на поединецот и групата (во
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одделеннето) во рсшавање на одрсдена задача.

Што претставува дел од

социјалниот контекст иа креатнвноста кој е многу, потребен.

Дпјалогот,

соработката, размената на идсн и сл.,допринесува за збогатувањс и на
поединецот и на групата во која делува. (Đorđević, В.2005, стр.65).
Очнгледно е дека поттикнувањсто

на творсштво кај учеиицнте во

најголе.м дел зависн од методите кои сс примснуваат во воспитанието.
Конзсрватизмот ннертноста и недостатокот на псдагошка култура најчесто
се сдиа од иричините за заоставуваи>с иа ова подрачје од псдагошката
дејност. Од друга страна, за поттнкнување на креатнвноста нс сс доволин
постосчките методи туку потрсбио е да сс вовсдуваат специјални методи кои
ќе овозможат мислата, емоциите, фантазијата п акцнјата да се најдат во една
сиитеза. (Митровиќ, Д. 1963,.str.l71).

6.3.4. Креатнвннот ученик и креативната настава
Човек со фантазија, а без зпасње - нма крилја, но ис и нозс.
(Жозеф

Жубер)

Во сушпшната на барањето за развој на креативноста кај учениците е
ii

прашањето кои процеси водат кон развој на креапшвност кај учениците.

Повсќе

авторн

гн

иавсдуваат:

перцептивнитс,

мотивацноните

и

с.моцноиа.мштс процесп. Тоа зиачи дека пајпрво с потрсбна сиособност за
забслежување на нештата, нотоа, потрсбна с мотмвнраиост нешто да сс
паправп и најпослс емоцноиална прифатсност на она што сс прави.
Мсѓутоа, во сите овис барања свос цснтрално значсњс имаат оннс кои
сс одиссуваат иа потрсбата ученнците да сс

иаоѓаат

во улога на

” истражувач 1| ” ,” ннж 1!1111ери”,”конструкторн” п сл.
Активноста на учсниците во текот па наставпиот процес, а пред сс
ангажирањето во развој на творечкнтс способности, нмаат позитивно
влијанне во вте.мелувањсто на педагошките барања за креативност во
наставата.
Меѓутоа, во теорискнот концепт на дифсренцнјацпја на наставата
Л.Милср

ги отфрла псдоцснтристичкитс и бнологистнчкитс

заблудп за

слободен развој на детето п исмешап>сто на наставнмкот во темпото иа
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ипднвнлуалниот развој, како н пренагласувањето на функцноналиите задачн
во наставата, запоставувајќи го образовното напредување на учсннкот, за да
сс обсзбсди ученнкот да научн да мисли, твори, истражува. ( Исто стр.86).
Училиштата повсќс не ги припрсмаат учениците за само една работа
или профсснја. Позната с ситуацијата дека во современнте условн на развој
на науката, техннката и тсхнологијата денес одреденн професии едноставно
брзо нзумнраат. Ученнцнте треба да научат како да учат, а не што да учат.
Многу ученици мора да веруваат дека голем дел од она што го учат веќе
застарело и нивните знаења не се знаења потребни на соврсменнот пазар.
(Jensen, Е.2003).
Во оваа смнсла во процссот на образованието денес во из.менети
услови на живот и работа потребно е да се подигне свеста на учениците на
повпсоко ниво, за тие да развнјат интуицнја за актуелни сознанија кои ќе се
користат во својот живот.
Особмим на личноста

на учениците кон

влијаат на нивното

творештво се:
•

Днспозшдија, способност, и стилови;

•

Навпки, вештини, знаења; и

•

Склоностн, интереси и ставови. (Stefanovic, М. Papotnik, A. Gumzej, G.
2002)

Меѓутоа,

денешннте

барања

ja

истакнуваат

и

потребата

од

смоцноналсн однос кон ученнците. Се наведува дека ученикот трсба да биде
сакан, да се чувствува сигурен и понекогаш да доминира.
Потребата за соврсмени знаења е сс попрнсутна. Имено, значителен
број на учснмци тсжиеат да стекнат знасња н способности повеќе одколку
што се овозможува во училнштето, па и таа потреба треба да ја задоволат.
Понекогаш нема да биде доволна дополнителна настава, ниту работа во
секцнн. Тоа треба да се проучи инднвидуално кај сској ученнк и врз основа
на добненнте сознаннја да се насочи со цел да ја задоволн таквата потреба.
Творечкнте потребн (потреби за творсштво) имаат посебна вредност. Бројни
автори наведуваат, а тоа веќе го нстакнавме дека детето по прнрода е
творсчко суштество и потебно е само да му се овозможи да ги реализнра
творечките потенцијали.(Ѕ1еуапоуј<з, M.1977,str.256).
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Креативната настава треба да ги поттикне ученицнте н наставницнте да
премииат од рутинското

н вообичасното

кон

иовото, оригиналното,

иеобичното, автентичното, свежото и креативното, зашто творечкото и
постојано менливото се најголемиот дар и моќ што ги дава говорот, што се
иманснтни на нсговата природа. (Петковска, Б.2008, с гр.102).
Творечката личност на ученнкот иајпотполно доаѓа до нзраз во
отвореии, критичкн н днвергентни насгавни процеси. Тис се рефлектираат
во модсрии формн и методи на наставна работа, кои се рсалнзираат во
партнерски, групни и нндивидуализирани форми и мегоди на рецепција,
проблемско излагање и хеуристички разговор. Станува збор за следење н
потикнување на учениковиот развој, откривањс н афирмирањс иа неговнте
творечки диспозиции во подрачјата во кои има гснетскн кодови и за кон
покажува најголем интерес.
Во таа насока се определивме за проучување на „Крсативната настава снмбиоза на иновацни. Проучувајќи ја крсатнвноста сама и мзолирана од
целнната на наставниот процес. Уште повеќе, што развојот на креативните
способности кај учениците не се производ па изолорапи постапки, туку на
целината што сс бара и треба да го реалнзнра современата иастава,како
вкупност на иновации, кои денес треба да сс составен дел од наставната u
другата воспнтпо-образовна дејност.
Овој пристап гн проучува настојувањата за развнток на креативнитс
способности на ученнцнте како неразделна компонента на бројноста на
барањата на соврсмсиата настава, во функција на изградување на човск на
новото општсство н повитс услови за работа.

6.3.5. Настава насочена кон ученикот
Ако сите мислат исто, тогаш никој нс размислува. (Џорџ С.Патон)
Во

основата

па

современшие

иновации

во

воспитанието

и

образовапието е барањето за настава насочена кон ученикот, нли попрецизио
ставање на учепчкот во центарот па сите паспгајувања ео наставната и
воннаставната дејпост во училиштето.
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Во контекстот на многу нагласуваното барањс за испрсплстеност на
иновациите, ја нстакнуваме наставната насочсност кон творечката лнчност
на ученикот како нова наставна стратегија која во себе го вклучува учењето
со творсштво за творештво.
Насгавата насочена кон ученнкот бара повеќе и од ученикот, и од
наставнпкот. Ученикот мора да стане поактивен нстражувач, а улогата на
наставннкот е да го иасочува учсннкот, наместо да му пренесува готови
информацни. Разлнките помеѓу траднцноналната настава и наставата
насочена кон ученикот можат да сс видат во табелата подолу.
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Настава насочена кон

Настава насочсна кон ученикот

наставшгкот
Фокусот е на наставникот.

Фокусот е и на учсницнте и на
наставникот

Фокусот е на наставнитс

Фокусот е на примсната на

содржини (кои се знасњата на

стскнатнтс знасња во секојдневни

насгавниците за содржнната на

сптуацин (како ученикот ќс ги

предметот).

прнмепи знасњата).

Наставннкот зборува, учениците

Наставннкот насочува; учеииците се

слушаат.

во интеракција со наставникот и
сдсн со друг

Ученицпте работат сами.

Учениците работат во парови, во
групи или самостојно во зависност
од целта иа актнвноста.

Наставникот гн следи ученицнте

Ученицнтс разговараат и работат

н ги поправа нивинте одговори.

без постојано да бидат проверуванн
од страна на наставникот,
наставннкот нм дава повратни
информации кога е потребно

Наставпикот одговара на

Ученицнте одговараат на

прашањата од ученицитс кои се

меѓусебннте прашања користејќи го

однесуваат на содржината.

наставникот како извор на
информацни и знаење

Наставникот избира темн.

Ученпците и.маат можности да гн
избираат темите.

Наставникот го оценува учењето

Ученицитс го оцснуваат

на ученнкот.

сопственото учење, а наставннкот,
исто така, ги оценува ученнците

Училницата е тивка.

Учнлннцата често пати е бучна н
владее работна атмосфера.
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6.3.6. Како може да се учи на активен и творечки начин
Нскои луѓе учат цел жнвот, а на умирањс сфаќаат дека научнле сс , освеп
да размпслуваат. (Домерж)

Творечката активност на учениците во наставата се состои од
комплскс на способности, особености, и начинн

на постапување во

остварувањето на воспитно - образовннтс задачи. Овој внд актнвност с
претпоставка и резултат на современата настава. Творечката активност на
ученицитс во наставата по својата суштина не е статнчна туку дннамична,
кадс днјапазонот на таквата дсјност постојано сс шири. (Дамјановски, А.
1989, стр.115,117).
Крсативноста на учениците се изразува во техннките на учење што ги
користат во совладување на наставиите содржини. Совре.мената настава
треба да ги оспособи учсннцнте за сфикасно н креатнвно учење, да ја
интсрпализнра мотивацијата во ” учсњс за учењс” , да им овозможи активио
учењс и креатнвно мислсњс, да го направи учењсто забавно, интересно, и да
гн активира ситс можнн мситални рссурси за учсње.
Спорсд англнскнот пснхолог Тонн Бузан н соработинците, мозочните
хсмпсфсри се задолжспи за одредсн тнп па нодатоци за помнсње - лсвата за
матсматика, фпзика, јазици, а дссната за музичка, цртање, фнзнчко.
Доссгашното образованис повсќс ја актпвира лсвата хсмисфера затоа што
тнс предметн сс сметаат

за

важни за попатамоншото образование.

Но,

мозокот сака пријатни доживувања, негативннте го дестимулираат учењето.
Појдовпи основп
заложбнтс за

во трет.манот на
неговнот

учсннкот во актпвната настава сс

актнвен творсчкн однос кон

(ннгсракција ученик - програма). Се повсќс се актуализира

содржнната
мислата па

Фром дека суштината на работата во учнлнштето нс е во тоа ученикот
само да нма

(знаења), туку да бнде (субјсктушчност). Себедоживуваљсто

како лнчност обезбсдува

квалитетни

знасња, но имањето

зиасња

нс

сскогаш озиачува почнтувањс на лнчноста. (Адамческа, С. 1996, стр.47).
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Активното учењс с појмовиа сннтагма која често се поистоветува со
нитсрактнвно учење. Тоа поистоветува 1вс, мсѓутоа, нс е оправдано најмалку
од двс причини:
1. Активпото учење може да бнде инднвидуално;
2. Активното учсн»с можс да биде сднонасочно- од субјект кон прсдмет,
медну.м нлн друг субјект, но не и обратно.
Ако би го понстоветилс ннтерактнвното и активпото учење, би дошле во
сутуација со интеракција да се третира и снтуацијата во која една страна с
паснвна, што може да одговара на поимот за активно учење, но не н
интсрактивно. Активното учењс

гн

потикиува

луѓето да

превземат

одговорност на начин иа кој се однесуваат сирсма реалноста (KneževićFlorič, О. 2006, str. 122 ).
Анализнрајќн го традиционалното во однос спрема модсрното учнлнште,
Доналд Хирш истакнува дека рсфор.маторнтс настојувалс да создадат
претпостаки за активко учење во училиштс.,, Рсформнстнтс се уште ги
повнкуваат учнлнштата да креираат активна околнна, околмпа за учсње во
која дсцата ефнкасно да презсмаат грижа за своето

сопствсио учсњс

иаспротн паснвпото примање во кое возрасните ги форенраат” ( Hirsch, 1996
str.53). Kaj Хирш ce воочува иагласокот па активната вклученост на
ученнцитс во процссот на школско учењс, при што се подразбира и нзвесно
ниво на креирање па условитс под кон сс учи.
Наставннкот трсба добро да гп позпава правилата за активно учење за да ги
запозпас со инв и своите ученпци. Тој секое правило ќе го објасни на
конкрстнн примсри.Ученнцнтс треба да сс упатат:
Како ќе го слушат наставпиковото нзлагање,
(Ѓ Како во учсбникот и во други изворн на знаења ќе ги
побарат потрсбннте податоцн.
с9 Како ќс водат бслсшки од часовитс,
& На кои начинп ќе учат одделнн текстови.
Ученикот полесно и поуспешно ќе учи ако се држи до одредени иравила. Да
ги наведемс онне за кои мисламе дека на секого можат да му помогнат.
Тоа се :
> Прстходио запознавањс со целиот материјал( чнтање па цсла лекција),

111

Креативната настава - ашбиоза на иновации
> Бележсњс на слушаното, односно прочнтаното,
> Разјаснување иа нејасното,
> Планирање на учењето со утврдена ситница,
> Брзо прсминување на учење,
> Употреба на мстоди и техники за делотворио учење.
Потоа:
> Правилна организацнја на повторувањето(после учење на иова лекција
може брзо да ја заборават па сс потребни почести повторувања),
> Корнстење на графнчки прнлози( шеми, табелогра.чи, картограмн,
дијаграми, графикони,слики,фотографин, цртежн и сл).
> Учењс во исто време,
> Учсње на исто место (корнсно е ученикот дома да нма свој агол за учење,
односпо посебна просторнја).
(Stevanović, М.2003, стр.38-40).
Што сс однесува на креатнвното учење психологот Тоггапѕе (1962) развил
посебен систем за креативно учење. Тој се состои во следново:
1. Да се направат децата чувствнтелни спрсма надворешнитс
стимулацнн,
2. Да сс иогтнкнува маннпулација со објектите н нденте( манипулирање
и истражување на објектите е основа за љубопитност и инвснтивност).
3. Оспособување на ученикот систематски да ја испитува сскоја илсја,
4. Развивањс на толеранцнја спрема новнте иден,
5. Развмвање на крсатнвна агмосфера во одделението,
6. Да сс прераснат вообичаснитс начшш иа учење и рсшавањс на
задачитн,
7. Да се потнкнуваат испитакиците креативно да учат по пат на водење и
давање на инструкции,
8. Р а з в и в а њ е н а р а з л и ч н и о б л и ц и н а с а м о у ч ењ е и т .н .

(Квашчев, P.1976, стр. 325.Превзсмено од Stefanović,M. 1977,str.l95)
Целта с ученикот што повеќе да се оспособн за самостојно творечко учење
и на тој начин да доаѓа до потрсбнитс инструментални знаења. Ученикот со
тоа ги активира своитс интслектуални, физички и творечки потенцијали
што ќе му помогнс да оствари индивидуален максимум. Тој на тој начнн ќе
се спорсдува самиот со себе, а нс со некој друг. (Stefanovic, М. 2003,str.l4,15)
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За творечко учење важни сс следните способности:
& Чуствителност на проблемн,
& Подвижност на мислења
Можност за творечка преработка на матсрнјалот
С9 Склоност кон прифаќање на нови нден,
tР Смисла за скспсриментнрање,
& Критичност ii нсзавпсност на мислсња,
СЃ Отвореност спрсма новн искуства и стремеж за оригинално
мислење.
- Креативното учење ќе се постнгне на следниве начини:
Кај ученикот да се развива отвореност, ширипа на погледи и чувствителност
спрема иадворешните влијанија,
£9 Со поттикиување на продуциран>е на што поголем број на
иден за решавање на иста проблемска ситуација, развнвање
на днвергентно мислење и маннпулација со идеитс,
& Со пронаоѓање на алтсрнативни рсшснија и со подигнување
на

прагот

иа

толеранција

и

чувствителност

за

двосмисленост,
(r> Со афирмацнја па крсативна клима за врсме на решавањето
на проектно-истражувачките задачн,
& Со

критично-некоиформистички

начнн

на

самостојно

стекнување на знаења во границмте на детскнте ментални
потенцијали на одреден степен на нивниот психички развој,
& Со креативпа примспа иа имформациптс кои се наоѓаат во
даденнтс податоци,
& Со хипотетнчно учење, со проценување на хнпотези,
£Ѓ Со овладуваље на скспсримспталиитс процсдури,
& Со навикнување на ученикот на отвореност на искуства и
спонтано играње со елементи, ндеи, облнцн,бои,
& Co преуредуваље на фактите

спрема новооткриеинте н

оддалеченн реалацин. (Stefanović, М. 2003, str.22).
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6.3.7. Учењето во функција на творештвото
Творечката фантазија е многу поважна од знасњето. (Ајиштајн)
Учсњсто с интелсктуална активност која се однесува на секој кој учи.
Тоа значи дека никој за пикого не може да учн, ниту знаењето можс на
некого да му се влее во глава. Секој мора да вложи напор. Треба да сс има во
предвид и фактот дека учењето треба да биде привлечно.
Потребата за учење е една од бнтните потреби на современиот човск
предизвикана од модерната култура и високиот степен на развненост на
оишгесгвената организацнја.. Учељето како процсс иа комуникација можсмс
соссма омравдано да го сметаме за едиа од иеколкуте основни човсчкн
потреби н творечкн актнвности. Оттаму е и постојаниот стрсмсж тој процес
да се усовршн, осовременн, да се направи поинтспзнвсн и посфикасеи.
Учењето во прв ред зависи од секој посдинсц: од нсговитс способности за
учсње,

хронолошката

возраст,

упориоста,

тежнната

иа

задачата,

мотивацнјата и условитс во околината во која сс наоѓа.
Учењето е вистинска мала мајсторија. Оттука и се вели дска основна
задача на училиштето е да се научи учењето. Да се присетиме на познатата
јапонска поговорка: „Ако на снромавнот му дадеме рнба сме го нараниле
само сден ден, ако го научиме да рибарн сме го

наранилс за цел

живот.” (Сенцанскн, Т.1998,стр.24).
Како што порачува декларацијата на Парнската копфсрспцнја за
образованието, правото на учење денес не треба да сс зсмс само како право
да се чита и пишува (собира, одзема, да се учн физика) туку и право да се:
•

прашува и аналнзира;

•

да се замислува н создава;

•

да се толкува својот сопствен свет н да се пишува нсторија;

•

да сс пристапува на изворите за образованне; н

•

да се развиваат ипдивидуални и колективни способности.

За да се остварат ваквите целн во учнлнштето бн требало да се
меиуваат методите на работа со ученнците, облицнте на работа, наставните
средства, простор итн. (Сн.меон, М. 2003, стр10).
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Развојот на крсативноста е цел на учењето, а за да биде учењсто
успсшно, тоа треба да бнде креатнвно. Најдобро с она учси>е каде ученицнте
учествуваа г во процесот на доаѓање до знаење, така што го контролираат. Во
училиштето децата треба да научат да бидаат релаксираии, активнн,
мотивирлни

ii

позитивни. За да сс постнгне оваа, потребни се условн, а тоа

пред се е ннтересна и богата околнна. ( Maksič, Ѕ. 2006,str.217)
Како што маведува Квашчсв (1976)Rogers (1962) „битни компонентн
на творечкото учење се:
•

Мотивирање на испитаннците за креативно учење;

•

Развивањс на впатрешни услови за творечко учен>е( отвореност на
духот, отворсност и проширување па нскуства). Отвореноста на
искуства значи отсуство на ригидност и поврзаиост на поимите,
псрцспција

и

хипотсза;

толсранција

спрема

двосмисленост, откривањс на конфликти

тоа

каде

постои

помеѓу информациите,

ориентација спрема творечкото искуство; и
•

Развивање на способности за нграље со нден, бон, облнци, одпоси па
елементате кои можат да се врзат.

Учењето подразбира три компонентн и тоа:
•

Знаење кое ќе помогнс нешто да може да се направи ( решн);

•

Став - опрсделеување, емоцнонално реагнрање на одредена задача во
смисла дали се сака да се избриши илн не; и

•

Способности - изведување на комплекснн дејства, лесно брзо и вешто,
благодарсјќи на нзвежбаноста и способности за координирање на
интелектот и телото.
Овие трн компоненти се цврсто поврзани. Тие претставуваат основа за

едукација за творсштво. Одрсденн видови на учеље врзани се за левата,
односно десната хсмисвсра на мозокот. Лсвата хамнсвера првепствено е
задолжена за логнчко, лниеарно и секвеицнјално мислење, анализа,
научно, математика, јазик, музнка, додека во десната хемисвера се
сместени

имагинацијата,

креатнвноста,

фантазијата,

спонтаноста,

впдувањсго на облици н односн, ннтунцнјата, логистнчкото проценување
и иитеграцијата.
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Денес ссуштс академските знаења даваат прсдност на ученнците, при што
доминира корпстеље на левата хемисфера од мозокот, додека оние кај кон с
поактивна десната хемпсфсра воглавно сс нсуснешни во училиштето.
Учнлишното учење и знаењс се презентирани н насочени аудио и внзуелно,
така што кинстички активните ученнци не

можат да ја искористат

предноста на својот канал за присм и соопштување на ннформацни.
Испитуван>ето на децата кои се означени како деца кои учат споро, покажува
дска нивниот проблсм с послсдица од тоа што повеќс им одговара учење по
пат на допир н движење, бидсјќи кај повеќето преовладува кинетпчкп стил
на мнслење и учење. ( Maksič, Ѕ. 2006,str.218).
За творсчко

учсњс значајно с

гледншта. Креативно

гледиште

с

да

обид

се

изградуваат

ученнкот

да

сс

совремсни
носочи

на

творечко учење. Ученикот со такво гледиште секогаш ќс покажува нови
п

оргинални

идеи, да бидс отворсн и да сс воодушсвува со крсативпи

постигиувања. (Stevanovic, М.2003, ,стр.66)
Учењсто во функција на творсштвото трсба да сс набљудува како стнл
на учсњс.
Со оглед на тоа дека креативноста може да се искаже во различни
видови ( како способност, процес и продукт) така секој наставник а преку
иего и учсннкот, има отворена можност својата актнвност да ја носн во сдна
насока илн повсќс.
Креативното знаење

овозможува создавањс

на нешто ново и

непознато и преструктурирање на дадените податоци спрема нови релаци.
Во врска со ова е творечкото знаење. Тоа е самостоен начин на стекнувањс
на знаења со кои сс доаѓа до нови податоцн.
Двигатсли иа учењето се: желба, воља, на.мсра, сакање, мотив. На
наставникот на располагањс му се бројни двигатели на интереси и желби на
учениците и тоа:
•

Да побуди ннтерес за наставниот предмет илн предметот за учсњс на
часот;

•

Да побуди желба кај ученнцнте да се истакнат, потврдат, докажат;

•

Да побудн жслба за знаење и т.н.
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Но на наставннкот му с на располагањс цел регнстар на средсгва за
ноттикнувањс: пофалби, награди, признанија.
Училиштето на ситс воспнтно- образовни пнвоа, треба да ги оспособи
учсницитс ннз процесот на наставата, за учењс по пат па експсриментнрањс,
на

лаборагориски и практичии работи, на образованнс по пат на

самообразование, на учење по иат на самоучење, плн како што ќс речс
позпатиот полскн псдагог Академикот Б. Суходолски: „Нс учнме за да
жпвсемс, туку жнвееме за да учиме.“ Значи

да сс развпва критичкото ,

творечкото, крсативното мислсње кај субјектите.
Го подржуваме н ставот на Е.Кант кој иагласува: „Имај храброст да
сс сложиш со сопствепиот разум“, или како ќс рече А. Днстсрверг. „
Учителот с душа на училиштсто.“ Што значн дска , тоа пс с лесна u
сдноствавиазадача.
Илустратнвно во врска со тоа, Р.Тагорс истакнува: “Сонував дека
животот треба да преставува радост, сс разбудив и сфагив дека животот с
напорен, работсв и видов дека во напрегањсто е радоста“. Значм ученнцнте
трсба да се оспособуваат да ги совладаат

модслитс п тсхникнтс на

интслсктуалната работа, односно да научат како поуспешно да учат, како да
ш заработуваат и “спсчалуваат“ зпасњата со пот, труд и мака.

*****

Теорстскиот дсл од трудот го заклучувамс со констатацнјата (која
многу патн ја истакнавмс) дека совремсниот живот п работа бараат нов
човек. Тој човек, меѓу другото, трсба да располага со развиени креативни
способностн кои ќс му овозможат нови успеси во науката, техннката,
технологијата, но

ii

во културата п развојот на општеството во цслина.
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6.4. Надареноста како феномен
Креативноста најчесто се поврзува со личните карактеристикн на
индивндуата како надареност и талент. (Раунпк Кирков Maja)

За феноменот надареност постојат бројни сваќан.а и дефиницнн.
Постарите

дефиннции

претежно

се

насочени

само

на

внсоките

интелектуалнн, ментални-способности со кон се објаснува надареноста u која
најчесто се изедначува со високпте постпгнувања. Во сегашно времс,на
надареноста се гледа од многу пошироко појмовно ниво. Современите
дефиииции се покомплексни од оние од прсд 30-40 годмни. Надареноста во
ceraшно време се прикажува

и објаснува со дефиницин кои опфаќаат и

квалитативни и квантитативни аспектн во разлнчна пропорција, зависно од
теорнјата и сваќањето за општнте интелектуални способностн. (Тегшап,
M.L,1964)
Денес надареноста и креативноста се сфаќаат во едно дијалектичко
единство и во меѓуссбна поврзаност, едната компонента е во заедница со
другата и чннат една едннствсна дијалектнчка целнна. He е можно
одвојување на едната цслнна

од другата, туку во едсн днјалектнчкн и

аналптичко - синтетички контекст треба да се сфаќаа г и разгледуваат. Тоа
го правиме од причини што не може да се сфати и замисли креатпвноста без
надареноста а и обратно. И двете компоненти се согледуваат во псрманснтна
п непрекината актнвност на снстемското работење, всжбаље н навнкнувањс
на една системност, постапност н задлабочување на сссмцијалните, битннте
н фундаменталннте активностн на една
претставува

општа

способност

илн

дејност. Надареиоста всушност

иак

специфична

способиост

на

надворешно манифестирање на она што е битно, суштннско, носечко и
творечко - креативно во смнсла на создавање на новн идси, размнслување,
нмагинации и творештво. ( Петрова -Јовановска, М. 2001, стр.36-37).
Феноменот надареност е сложен и повеќеслоен. Надареннте поединци
се разликуваат помеѓу себе како што се разликуваат и онне кои не се
надарени.

Заради тоа и начините на работа со нив треба да бндат

разновидни.

118

Креативната настава - симбиоза на иновации
Сепак, постојат некои општн (заслипчкп) барања во иоглед на
работата со нив. Овдс ќс бидат спомнати оннс кон, спорсд Босилка Ѓорѓевиќ
се основни.
Првото барање сс однесува на можноста за нзбор во поглед на
содржината, предметнте п видовптс на активност. Следното се однесува на
начинот на нивна работа (проучување, C03Haeaibe): индивидуалпа, во паровн,
во малн групн н сл. Многу е важно барањето во поглсд на флсксибилното
користење на времето во одделеннето и вон него, поссбио за постарнтс
учсници. Значајна е и можноста за користсње на библиотеката во
училиштето н вон него, како што сс кабннетитс во учнлиштсто ( посебно за
постарите ученици). За посфикасна работа, важна улога можат да нмаат
мснторнте за одделни области нли нрашања, кои можат да бндат вон
училнштето (некои од роднтслитс илн стручњаци од блнската социјална
средина), а кои се спремни да работат со младите.
Основни претпоставки за соврсмсното сваќање на надарсноста с дека
падарсноста настанува, и сс развива, дека сс повеќскратни влнјанијата на
наставникот и развојот на надсрсноста, дска развојот на надареноста е
долготрасн процсс

н започнува во раната фаза на општнот развој како

изразита, иптснзивиа интеракцнја со околнната, која пронзлегува од
забелсжувањата

на неговиот висок потенцијал (способност) п попатаму

минува ннз грансформацни во текот на кои од многу способно детс ќс станс
возрасен творсц.
За објаснување на креативноста и надарсносга, францускиот психолог
Морис Дебес

употрбил многу интересен поим и термин „будење“ a

наставннте дисциплшш ги нарекол „ дисциплшш за будење“. ( наведено во
Đorđević, В. 2005, стр.25)
Поттнкнувањсто на надареноста се состон во грнжлнво и систематско
будење на љубопнтноста, активноста, експресија и крнтичко мнслење. Тоа
означува, како учеиичка експресија, така и активности на иновација,
пивснција во различнн правцн. Колку возраста на децата е пониска, ова
„будење" е позначајно. Kora сс зборува за поттнкнување иа надареноста
тогаш се мисли на акт на содавање н негов рсзултат. Притоа посебно се
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нагласува процесот на создавање. Акцентот се става на настојувањето да се
создаде иешто ново, без обзир на неговата скромност.
Надареноста како природна човсчка можност, често е инхибнрана,
како зарадн е.моционални и општествени пречки и препрекн, така н од некои
условени процесн кои сс зацврстиле во текот на животот. He се реткн оние
ситуации кога се потценуваат фантазнјата и имагинацнјата, а се промовира
одиесување кое ограничува експериментирање

и

ризик. Развојот на

иадареноста е спротивен на она настојуваље кои го занемарува создавањето
ма клима на доверба кое ги подржува, ригндните норми, слабиот или лош
систем на меѓусебна

комунмкација, отсуството на

препознавање и

поттикнување на нови нден. Надареноста може да се култивира така што ќе
се утврдуваат, внесуваат одредени цели и вредностн и ќе се развиваат
одреденн својства на личноста кон му овозможуваат на поеднпецот да бнде
поотворсн за соиствените иден н да мнсли на флексибилен, независен п
имагинатмвсн иачнн.

Поттнкнувањето на надареноста е нсклучително н

значајна задача на роднтслнте, училиштето н воопшто, општеството.
Се задржуваме на објаснување на попмот надареност за да ја открисмс
неговата врска со креативноста што е предмет на нашето истражување.
Креативно надарените ученпци гн одликува: голсма љубопитност,
спремност работите да гн прават на свој начнн, преферираат индивидуална
работа, склони се на експернмснтнрање на се што им е при рака, имаат
афективна фантазија, способни се на повсќе начшш да прмоѓаат на
проблемот, нлн по различни начкни да

дојдат до целта, покажуваат

тенденцнја да даваат неочекувани, необични и мудри одговори, да создаваат
орнгинални мден, да нзразуваат неконформнстичко мпслење, склонн се на
авантурп и рнзпк, имаат нсклучителна смисла за хумор, чувствителии се на
убаво, покажуваат отсуство на конформнзам и ннтереснрање за детали, не
се заинтересирани за социјална прифатеност покажуваат тепденцмја кон
отфрлања на познатото ( она што сс знас, она што е познато), ннсистираат
на

работа,

пронаоѓање

за

себе, даваат

отпор

на

притисоцпте

за

конформирање, ги фрустрираат однадвор наметнатите граници п рокови,
манифестираат бунтовничко однесување. (Maksič, Ѕ. 2006, str.93)
Почитувајќи ги таквите способности кај учениците наставната и
другата работо во учитиитето треба да формира услови кои ќе го
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поттикнуваат развојот на таквите способности

и настојувања на

ученицшие. Токму таквата настава ќе обезбеди развој на надареноста на
учениците и тоа преку развојот на нивнчте креативни способности.
На Светската конференција за надарсни н талентмрани во 2003 год. се
сугернра дека

кај

ученнцнте треба да

пснхолошкнте особини

сс нсгуваат

н доблести, како

што

и воспитуваат

се чсстнтост, дух на

толеранција, силна волја, самодвнжсчкн дух, и да се

учат да ја цеиат

културата, книжевноста и уметноста.
Нвпочитувањето на условипге за развој на креативноста кај надарвните
ученици често придонесува нивна повлеченост, незачшпересираност за
ригидниот систем па учење, што резуптира со иивен неуспех во учењето.
Надареннте креативннте ученнцн кои во учнлиштс се нсуспешнн не се во
состојба самн да го надминат својот проблем, туку им е потребна помош,
пред се од роднтелитс и наставникот. Зарадн поправање на успехот можат да
се употребат следниве стратегии : поттикнување на ученнкот за поставување
на ннза цели, одредување на редослед на реалнстнчки очекувања и
комуникација, изградување на самодоверба, реорганизирање на навиките за
учење

п иодобрување иа вештшштс за

учење, учество на натпревари.

(Đorđević, В. 2003)
Во гекот на раниот XX вск во днскусните за надареноста се среќава
снтуацнјата таа да

сс поврзувала со високата интслсгенција. Долга ннза

годшш мермло за надареност бил внсокиот коефпциент на интелегенција, кој
кај разлнчнн автори е различен. Според Терман надарени деца се онне чиј
коефнцснт на нптелегенција е 140 и повсќс, според

Галгер онис со

коефициснт над 150, Бејкср и Холиигворт сметаат дека тоа е коефнцнеит 130
и повсќс, Данислсон 125, Норис п Бертлнј 110 и повеќс... Сепак иајголем број
психолози прифатиле QI 140 и над тој.( Ѓорѓевиќ,1995). Меѓутоа, послс многу
истражувања кои следеле подоцна се дошло до заклучок дека високнот
коефицнент на интелегенција с услов за надареност но не и за вкупната
надареност.
Така се пристапува кои истгтуван>е на креатнвиоста за развојот на
надарсноста. Дснсс сс дошло до сознаннето дека човекот - детсто треба да е
надарено за да може да кренра, но и обратно. Креатнвноста е резултат на
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ангажираноста на личноста на детето и барањс на одреденн модуларни
решенија.
Во тој контекст би потсетиле дека креатнвиоста с во тесна н меѓуссбна
поврзаност со надареноста. Таа не се наследува како готова еднаш дадена
способност. Појавата п развојот иа креагнвноста дстсрминирана е од т.н.
реалшационн факторн, мсѓу кои покрај наслетството значајна улога имаат
срсднната м активноста на инднвидуата.
Надарснитс учсннцн
поуспешио

п дсца имаат

ги рсшаваат од другнгс дсца

позабележителни успесн

н

проблемските ситуации во

наставата н учсњето, а и во секојдисвната дсјност, работа u ко.муннкацми.
(Пстрова- Јовановска, M.2001, стр. 38-39)

6.4.1. Препознавање на степенот на надареноста и особини на
надареннте ученици
Нс сс трудсгс да ги надмннстс своитс современици п прстходнпци. Обидстс
сс да се надминстс ссбс си. ( Внлнјсм Фокнср)

Прспознавањето му претходн на процесот на идентпфикацнја.Прспознавањс
значи да се воочи надареното дете, а идентифнкација да се утврдува видот и
степенот на неговата надареност.Родителите ,воспитувачнтс,наставницнтс и
врсниците

можат

да

го

препознаат

надарсниот

посдинец,

но

во

идситификацијата треба да сс вклучат посебно обучсни стручњацн,како што
се на примср:псдагог,пс 11холог. Наставникот како еден од најважннте
фактори во наставата воопшто, претставува и многу важсн фактор во
препознавањето на иадарсноста

а потоа и во работата со надаренитс

ученнцн.
Од неговата процсна зависи далн и кога нској учеинк ќс бнде ндентнфикувам
како надарен, што е многу битно заради понатамошното организаирањс на
работата. Голем број на

психолози сметаат дека за ндентификација иа

надарени оптимална возраст е да е 12 год.
Меѓутоа, се иокажало, не ретко, дека може да дојде до погрешни процени, кои
можат да бндат погубни за развојот на дстсто. Имено, наставниците можат да
бндат лесно заведени од нзгледот на дстсто, неговото изразување а често п со
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нсговите личнн својства, учтивост, вредност, послушност и др. Понатаму
можат да излажат и дсцата кои имаат прнвилегија да жнвеат во добрн
ссмејпн услови кој рсзултира со богат рсчнпк п голема информнраност,
бидсјќи навистнна попскогаш с тешко да се разлнкуваат спонтаннте
способностн од совладанитс.
Сиротнвно на тоа постојаг дсца кои сс исклучително ннтелегентии, a
потценетн, бндејќи се повлечсни, иемаат развиспп работни навики, нс
постигнуваат одговарачки успсх во учнлнштето u немаат адскватпа
соработка со врсницнте. Ајиштајн на при.мср бнл исфрлсн од училиштс како
лош ученик, а

посебно

„ нс му одсла математиката” . Колку има наши

потеицијалпп Ајнштајнп кои микогаш нс ги

забележале само затоа што

средината не гн прспознала? (Prtljaga Snezana, стр.156-158).
lio 60-те години на мпнатиот вск и тсоретнчарптс и практнчаритс
поинтензивпо започнуваат да сс интсресираат за

разлнчннте видови на

надарсност н фор.мпте низ кои таа сс мојавува (умстничка иадареност,
акадсмска надарсност). Всќс во 80-тс оваа концепција се проширува н па
иолсто на емоционалиоста, мултипла интелигспцнјата и развивањсто на
талептот.
За период од околу едсн вск нстражувачите успеале да откријат дека
надареннте ученици во принцип можат да сс појават и да го развијат
талентот само во образовна срсднна погодна за нивните
способности. Значи, ие.ма дилема дека училиштата

уникатни

имаат посебна

одговорност во препозпавањсто и развојот на надарсните учсншш. Во тој
контскст ссриозноста па нивната намсра да создадат поттикнувачка средина
за надарсннте ученнци потребно е да ја изразат во нивната впзија.
Традициоиално,

надарсноста

се

поистоветува

со

внсок

IQ

резултат.(Петровска,С.стр. 182-188).
Според психологот
ннтелнгеиција,

ие с

Shirley

Kokot, високнот коефицнент на

нужно и показател на надареност. Посебноста и

разлнчиоста од другнте дсца, рсшавањето на проблсмите на оригинален
начнн, креатнвноста во уметноста, покажувањс на лндерскн способности,
совладувањето на спортовите без тешкотзш - се најчесто сигнали за
надарсиост. Нс е само ннтслектуалноста снгнал за надареност. Овне деца,
спорсд горснаведената авгорка, лесно се препознаваат по своето долготрајно

123

Креативчата частава - скмбиоза на иновации
вннмание, сконцентрирано набљудување, високо ииво на активност, помала
потреба за сон, екстремна љубопитност, одлнчна меморија, чувствителност,
перфекционизам, апстрактио резоиираље и заклучување и способност за брзо
учење. (Стојаноска, Г.стр.271).
Задачата ча препознавање на надарснн учеиицн стапа се поголема грижа за
образовните системн. Би било многу нолссно ако воспнтувачнте едноставно
би застанале во училпицата и речат „Ќс станат лн надареннте ученнци?”Се
разбира, прспознавањсто на децата со исклучнтелни сознајнн способности е
многу посложена. Всушност, кога ова прашан.е би се поставнло на денешната
младнна, многумнна од навистина надаренитс ученици би остаиалс да ссдат
во сснката на оние кон постигнуваат повсќс од очскуваното, било дали сс
нсплашени да бидат издвоснм нли сс нссвссии за нивпитс талеити. Со години
нашсто општество ја пресудува интелигенцијата преку белешкп за работа н
ги изедначи високнте оцснкп со високиот ннтелект, иако многу воспнтувачи
и истражувачи одамна сфатија дска многу од најпаметиитс ученицн
всушност не се тне кои добиваат петкн.

(Miladinović-Cirkovic, Ivana -

стр.393).
Учениците кои се идситификуванн како надарени и талентиранн нмаат
шнрокн општп знаен>а, учат брзо, даваат брзи одговори, комуннцираат добро
со возрасннтс можеби и подобро отколку со своите врсннци, нмаат широк
спектар на ннтсреси, се интересираат за темн кои се карактеристични за
поголемитс деца, всрбалио сс многу способпи и се добри читатели, и.чаат
добро помнење и умеат да гн разработуваат информациите во својата глава
многу брзо, нмаат цврсти погледи и ставови, се истакнуваат во спортот, се
музикални или умстннчки настроени, лесно се адаптираат во нова средина,
покажуваат способност за лидсри, нмаат жива и оригннална фантазија и
чувство за хумор, чувствителни се, лесно нм здосадуваат рутинскнтс задачн,
се случува да не се однссуваат добро со другите и да се однссуваат арогантно.
Надарените

и талситнранитс

ученици

можат

да

имаат

мала

самопочнт, да манипулираат со среднната со цел подобро да сс чувствуваат,
да бндат збунети во однос на својот напредок да бараат недостатоцн во
другите, со цел да сс оправдааг ссбссн.
Во основното училиштс талснтираните и надарените ученнцн можат да сс
препознаат како учсницн кон уживаат во дннамика, се справуваат со
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апстрактнн задачи, напредуваат преку нндивидуално учење , потребни им се
помалку вежби, решаваат креативнн задачи, сакаат да ризнкуваат. Важно е
училиштата и факултстнтс да им излсзат во пресрет на потребите на
надареннте п талентирани учсницп на начин кој е најсоодветен за таа
возраст, како и за социјалното и емотивното ниво на ученикот. (Рнстевска
Марија, стр.194-195).
Најчесто наставниците оцснуваат мсморнрање на дефиниции, фор.мулн н
прераскажување на цели делови од лскцин. На овој начнн е певозможно да се
откријат надарените и талентнраните ученнци н ннвното откривање би бнло
сосема случајно. (Оливер Зајков и Боце Митревскн,стр.410).
„ Искуствата и истражувањата покажуваат дека на талснтираните и
надарени ученици им одговараат следните облици на работа: учсње по пат
на истражување, решавањс па проблеми, сложепи фор.ми на програмнрано
учење,модслирање на процесот на учење кој бара поголем степен на
творечко учење, посебни програми во форма на додатна настава и сл.
(Стојановска В. Зборник ,стр.190,191).
Надареноста, односно талентираноста, е иманснтна способност во олреденн
области да сс излезе од рамката

на шаблонот за да се постигне највисок

можен пдејно естетскн и научен идеал.

Надареноста

може да биде:

маипфсстнрана, прекриена, може да бнде открнена и развивана нлн да
остане да тлее како неостварена желба за своевиден креативен чин, особено
кај пнтровертните личпости. (Петровска, Д. стр.364).
Американскиот психолог Џозеф Ренцулн ( Joseph Renzulli )укажува дека
надарепото однесување с рефлексија на ннтеракција помеѓу три базични
групн на човечките особини: нагпросечиа способност, мотивација, и високо
ниво на крсатнвност. Согласно со Renzulli , надарени и талентирани се оиие
кои поседуваат или се способни да гн развијат овие особини и да ги ставн
hub

на

потенцијално

вредннте

ннвоа

на

човечките

перформансн.

Особености на надарените ученнци:
имаат позитивна слика за себе;
високо ниво на аспирација;
-

учат акцелеративно и лесно;

-

креатнвно се однесуваат, примснувајќн ги креатнвните вештини:
о оригиналност,
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о

флекснбилност,

о

редефинирање,

о

елаборацнја,

о

креативна генерализација и др;

ги иадмниуваат перцептивннте и смоцноналнитс блокадн на мнслењсто;
-

одмапред ги планираат своите активности;
поставуваат н решаваат разни видови и степени на сложеност на
проблемските задачи преку нзразувањсто на својата

мстодолошка

орнгнналност;
емпатнчки се однесуваат н сл. (Радевска H.1995, стр. 58).
Профссорката по логопедија, Јадранка Лаѓаревпќ вслн: Ако ја замислимс
пирамидата на детската интелигенцнја, на нејзиннот врв би се наоѓале две
групн, гсиијалците и креативците. Гснијалноста е невозможно да се утврдн
со тсстови, но таа може да се установи во праксата. Децата генијалци чнтаат
п смстаат со три години, еднакво како што малиот Моцарт свирсл со пст.
Креативците поседуваат спецнфнчна врста на интслигснција, обпчно силно
насочена кон едно подрачје. Надареннте не ее нн едното, ни другото. Тие
можат да сс сместат на скалило под генијалците, со напомена дека и тие
поседуваат изразена креативност.
Надареноста

можс да се утврдн со спецпфични тестовн. Тие деца брзо

ментално созреваат и имаат силна внатрешна мотнвација. Чнтаат многу
иовсќс од своите врспици и гоа литература која е над разбирањето
карактеристично

за

нивната

хронолошка

возраст.

Страсно

се

запнтерссирани за одрсдснн теми.
Од друга страиа, на учнлнште им е досадно. Тоа резултира со потфрлање
во училишнпот резултат. Можат да

покажат знаци на пореметуваше на

однесувањето и отсжната социјалнзацнја. He толернраат авторитарен
прнстап, нн на учнлнште, пи дома. Најдобро реагираат ако се третирани
како рамноправни - како помошннци или партнери.
(http://www.moiediiete.com/darovito-diiete-kako-ga-razumieti-i-odgaiati.html)
Со иотикнувањс на надарените се почнуваат процеси на третман на снте,
бпдејќи за педагошка работа со надарените деца нндивидуалнзацијата е
врвно начсло на наставата. Од Надареннте во иднина најповсќе се очекува.
Наставата, која опфаќа ефикасен педагошкн третман на надареннте, има
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шанси да стане современа, затоа што творештвото и инвентнвноста дснес се
најбарани во светот. (ДедиН Ѓуро, Бора Станимирови6,1998, стр.55).

6.4.2. Генијалност- највнсок степен на надареност
„Сите деца се родени како генин, а ние гн трошиме првнте шест годнни од
нивниотживот -за да ја уништнме таа rcmijannocT.“(G. Dryden, J.Vos)

Појавата на внсок степен на развиеност на некоја способност ја нарекуваме
надареност.
Надареноста често се поврзува со високмот степен на развнток на
пнтслигснција (општа способност која ги опфаќа и презентнра скоро снте
нителектуалнн способностн, а косфициснтот на интслсгснција го означува
нивото на

развнток). Талент- висок степен на надареност, односно

развиеност на способпости. Го карактеризира оригнналност. Талентот
опфаќа цела низа на способности на пр. талентот на научннот истражувач се
манифестира во високо ннво на творечкн мисли во длабочнната и ширината
на воопштувањс, во добро забележување крнтнчко и творечко мислење.
(Stefanović, М. Papotnik, A.Gumzej, 2002,str.41).
Генијалноста може да се научи затоа што, всушност, геиијалноста с исто
толку честа колку што сс п старите чевли. Сите ја нмаат, иако нскон можсбн
во поголема, а пекои во помала мера; меѓутоа тоа иема којзпас какво
значење, зашто никој нс може да се надсва дека ќе успес да употребн повсќс
од значително малнте количини на својата природна дарба. Секоја ноќна
мачнина (а ја имаат и жнвотнпте ) укажува па тајните резервн на
имагинарната моќ на човечкиот ум.
Геннјот целнот свој живот ги одржува живоста н интеизнтетот на
ннтересирањето кон ги чувствува едно чувствнтелно детс во својот свет кој
се шири. Многумина од нас тоа го одржуваат до доцната доба на
адолесценцијата; малкумииа возраснн мажп и жени ја имаат таа среќа да го
одржат тоа во својот рутински живот.
Коренот на геннјата сс наоѓа во нссвссното, а не во свесниот ум. Нс се раѓа
прекрасно уметннчко дсло со одмереност, балансирањс и прошнрување со
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помош на свесното внимание. Тоа го добива својот облик н исчезнува од
доменот на свесниот интелект. Има многу работн кои може да ги направи
свесното, но тоа не може да ви подарн гениј, ниту пак талент кој е сроден со
геннјалното. (Бренд Доротеа, 2009,стр.11,170,132).
Генијалноста како највисок степен на надареност се нзразува во творештво
кое нма исторнско значсње во животот на општеството. Гениј е човек со
необична душевна сила, иителектуални способностн, голем творец. Го
карактеризира

нзвонредна

работна

способност

и

прсовладување

на

застарсни нор.ми и традицни,изработување на новн вредности на подрачјето
на науката, техниката н уметноста. Накратко, геинј е лнчност со највисоки
духовни способностн, а гсннјалноста е творечка духовна снла и највисок
степен на умна надареност. (Stefanović, M.Papotnik,A. Gumzej,G. 2002, str.41).
Миленко Стојниќ за генијот ќе рече:“Уште пред да стапн на сцена генијот е
осуден на неуспех. Зошто? Инстнтуцинтс се крути калапи, а општествената
свест е инертна. Интелектот по природа е немирен и креатнвен, буптовен кон
шематиз.мот но сепак ги губн бнтките. Откако ќе дојде до буит постои
институцнонална прмчмна колектнвот да стапи па сцена, а кога тоа ќе се
случи нсговиот „страшен суд „ ќе биде шематски. Убнвајќи го геннјот,
колектнвот сн го легалнзира правото да постои иа основа на ннертната
маса” . 'Гоа што можеш да го иаправиш или сонуваш дека можеш да го
направиш, започни

го. Смелоста во себе носи гснијалност, сила и

волшспства. (Ју Кам Кеонг ,2010, стр. 88).Затоа што со смелост н напорна
работа сс добива гениј т.е гениј е 1% ннспирација и 99% потење нстакнал
Tomas A.Edison.
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7. Футуролошки размислувања за проблемот
Суштпната која го обележува животот и збиднуваљата на иднината,
според футурологијата се промените во животот и работата на човекот кон
она што доаѓа. Таквите променн футуролознтс гн глсдаат, прсд сс, во
ш и стш ш п гс иромснн во науката, техниката и технологијата на работата.
Сосема е сигурно дека овој развиток на науката, тсхннката и тсхнологнјата
водн кон сден нов свет, во кој човекот и задоволувањето на неговите потреби
сс во центарот на се што ќе се случува.
Во контекстот на таквнте општн предвндувања е прашањето за тоа
како треба да го воспитуваме и образуваме денешннот учепик, кој токму
својот жмвот ќе го живсе во таа иднина.
Општ одговор на поставеното прашањс с потребата за воспитание u
образованнс за промени. Тоа пред се зиачи потреба од надминувањс на
традициоиалната н ригидна наставна работа која се заснива на давање на
готови знаења на ученицитс и барање од ннв тие знаеља да гн запамтат м да
ги рспродуцираат.
Образованнето засновапо на знаењата го намалува своето значење од
повеќе причнни.
Најпрво, совремепнте знасња се толку обемни, што практично, ни едсн
човек не може да гн поседува во целост. Денес ннкој нс може да бнде
Мнкеланѓсло со знаења од сите областн. Современнот човек нс е во состојба
да ги поседува ииту cure зиаења од професијата во која работи.
Мсѓутоа, таквата снтуација не е хенднкеп, денес кога скоро сите
знаења од смтс областн можат да се најдат во банкнтс на податоци,

на

интернст, за многу кратко време.
Токму затоа сс поставува и прашашсто какви промсни треба да се
направат во воспитанието и образованието за соврсмсннот учсник.
Она што станува императив за совремсното воспитанпе и образоваиие
с барањсто за иоставување на ученикот во центарот иа воспитно-образовиата
рабога н насочување на работата во училиштето во правец на формирање на
цслоссн и хумаи човек.
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Тука одново ќе го истакнеме она што повеќе патн го кажавме, дека
современитс иновации се сплет на бројнн поврзанн барања и промени во
образованието н воспитанието.
Во контекстот на овие барања и нашиот труд го насловивме:
„Креативноста како симбноза на нновацннте”. Повеќе пати ја истакнуваме
оправданоста на таквата поставеност на ова истражување. Сепак, одново ја
нагласуваме таквата оправданост, сакајќи да укажемс иа потребата од
формирање на креагивни способности кај ученнцнтс, како е производ н
функција на сите

промени кои се вовсдуваат и треба да се воведат во

воспитанието н образованието.
Меѓутоа, како уште позначајно го поставуваме прашањето од каде
произлегува потребата за воведување на креативност во наставната и
другата работа во учнлиштето и потрсбата за развој на креативните
способности кај ученицнте.
Ако очекуваме време на енормен развиток на науката, техннката и
технологнјата, се разбнра дека таквнот развнток е пронзвод на човекот на
иднината. Ако таквиот човск повеќе нема да биде енциклопеднја на готови
знаења, човек кој неможе да биде во функција на предвндувањата за енормен
развиток, тогаш го поставуваме прашањето каков човек н е потребен на
иднината.
Од| оворот на поставеното прашањс сс потрудивме да го презеитираме
низ согледувањата кои ги наведовме во теоретскиот дел од трудот, составсн
постулат во трудот е дека човекот на иднината трсба да бидс нноватор п
творец на новото. Таквнот човек е токму оној со развпспа креатнвност кој ќс
истражува и експериментира н постојано ќс открива нови сознанија во
науката, техниката и технологијата на работата.
Во оваа смнсла промената на воспнтанието и образованнето во насока
на постојано барање на нешто што е ново, што е покорисно и по економично
е нмперативна потреба за новото воспитание н образованис. Таквото барање
на новото е особнна на креативниот ученик.
Оттука ученикот на иднината, пред се, трсба да биде креатнвен.
Таквот ученик треба да се создава, да се градн, и треба да претставува
потрсба на современото воспитание и образование. Таквиот ученик треба да
развие во иден истражувач и пронаоѓач, во човек на пднината.
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Методологија на истражувањето

1. Предмет на истражување

Сознанија за да се опрсдслиме за иредмст на ова

истражувањс сс

досегашните

сс

проектни

практики

п

искуства

кон

имплемеитирани во сскојдневната насгава н претставуваат

стекнати

и

стратегиска

основа за нејзино ефектунрање,1 реализирани за унапрсдување на воспитно образовннот процсс во основното образовапне.
Предмет на ова истражување е проучување на креатпвноста на
наставниците

како

пновација

на соврсмсната настава, во фупкцнја на

развивањс на крсативната способност на учениците.
Креативната настава се проучува како прсдизвнк н цел
образованис

во кои наставниците,

на современото

ученнците, днректорнте и стручните

работници како основнн носителн на овој процес имаат значајна улога.

2.

Цел и задачн на истражувањето

Врз основа на вака дефннираниот предмет на истражувањето ја
опрсделуваме целта на истражувањето.
Цел на оваа нстражување е стекнување сознанија за поставеноста на
креативната настава, крсативноста на наставницнге и креативноста кај
ученнците.
Целта на истажувањето е конкретизирана иреку слсднптс задачи:

1 Во трудот се анализиранн бројнн иаставни снтуаци кои се резултат на практиката и нскуствата
од следните реализирани проекти: Чекор no чекор, Учшшште no меркч па детето; Со чшпање
ii пишување до крипшчко мис.чење; Приоди коп втуелио ртмислување.
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3. Задачи на истражувањето
1. Да се проучи влнјаннето на крсагивната настава врзуспехотна
ученнците.
2. Да сс проучн видот на крсатнвнп постапки на наставникот.
3. Да сс ироучат стрсмсжитс на ученицнте во креативната настава од
аспект на наставннцнте.
4. Да сс проучат мотивите на наставникот кои влијаат на
креатнвната наставна работа.
5. Да се проучат компстсициите на наставникот поттикнати илн
нзградени од реализнранитс обукн.
6. Да се проучи влијапнето иа субјектнвните факгори во
ограничувањето иа крсативната настава.
7. Да се проучат објсктивнитс фактори кои влнјаат врз ограничување
на крсативната настава.
8. Да се проучат способиостнте за крсатнвност на иаставпицнтс во
крсативиа наставна работа.
9. Да се проучат формите на работа во креатнвната настава.
10. Да се проучи имплемептацијата на совремсншс методн во
креатнвната настава.
11. Да се проучат формите на професионално усовршување на
наставниците.
12. Да се проучат домннантните техники во креативната иастава
13. Да се проучи поттикнувањето на креативннтс активности во
оддсленисто.
14. Да се проучат факторитс за креатиност на иаставникот
15. Да

се

ироучи

креативноста

на

учениците

од

страиа

на

наставницитс.
16. Да се проучи нивото на аплнкацнја на креатнвинте актнвности во
наставните предмети.
17. Да се проучат пречкнте за пепостнгнувањс сфект во способноста за
креативност на ученикот.
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18. Да се проучн прндонесот на пофалбата од наставникот во успехот
на креативнитс актнвности на ученнцитс.
19. Да сс проучи способноста на наставннкот за креатнвност.
20. Да сс проучи нивото на ефективниот пат за реализацнја на
креативната настава.
21. Да сс проучи влијаннето на паставиикот врз креативноста на
ученнкот.
22. Да се проучат поттнкнувачите за актпвност во креативната
настава.
23. Да се проучи местото на совладување на наставннте содржинн во
крсативната настава.
24. Да се проучн развојот на креативннте способностн па учеинцнтс во
крсативната настава.
25. Да се проучат факторите за спречување креатнвност кај учениците.
26. Да се проучат слободннте активностн како потнкнувачн на
креативноста кај ученицнте.
27. Да се проучат субјектите со кого учи ученикот.
28. Да се проучн влијанието на пофалбите (на наставникот) во
крсативната настава.
29. Да се проучн влпјанисто на прошетките и екскурзиите во
креативноста иа учсииците.
30. Да се проучи афнннтетот кон креативното учење.
31. Да се поучи сфаќањего иа ученнкотза поимот креативноста.
32. Да се ироучат вндовитс на поттикиувања во креативната настава.
33. Да се проучн влијапнето на нзградувањето на креативнн всштини
кај учениците потикиати од креативната настава.
34. Да се проучат поттикнувачитс за способност за учење
35. Да се проучи способносга за концентрацнја на учсннците во
креативната настава.
36. Да се проучат субјсктпте поттнкнувачи во креативната
настава.
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4.Хипотези на истражувањето
1. Наставннцнте сметаат дека реализацнјата на крсативната настава
зависи од успехот на учсннцитс.
2. Наставниците сметат дека видот на креатнвна работа влпјае на
креатнвната иастава.
3. Стремежите на учениците влнјаат иа крсативната настава.
4. Наставницитс сметаат дека мотнвнге влнјаат на креативната наставна
работа.
5. Компетенцните на насгавникот влијаат врз креативноста во наставата.
6. Наставинците сметаат дека субјективинте факторн влијаат на
ограничувања на крсативната настава.
7. Во ставовнте на наставницнте објективннтс факторн влијаат на
ограннчувања во креативната настава.
8. Способностите на настаннпкот за крсатнвност влијае врз креативноста
на ученикот.
9. Во мислењата на наставннцнте формнте на наставна работа влнјаат
врз креативноста на наставата .
10. Имплсмснтацијата на совре.мените методи влнјае на креатнвната
настава.
11. Формите за професионално усовршување влнјаат на креатнвноста на
наставата.
12. Во мислењата на наставннцнте прнмсната на современнтс наставни
тсхникн влнјас иа крсативноста на наставата.
13. Работно искуство на наставникот влијас на поттнкнувањето па
крсативнитс активностн во оддслението.
14. Креатнвноста на наставата е зависна од фактори ге за развој на лнчноста.
15. Наставниците

влијаат

во

поттикнувањето

па

креативноста

на

ученицнте.
16. Нивото на апликација на творсчките активностн во наставннте прсдмстн
зависат од работниот стаж на наставницнтс.
17. Причшштс

за нспостигнувањс на успсх влијаат врз креативноста на

учсннкот.
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18. Пофалбата од наставникот влпјае па креативиите актнвностн на
ученицнтс.
19. Способноста на наставникот влијас врз крсагивноста иа наставата.
20. Ефсктивниот пат влпјас врз реализацијата на креативната настава.
21. Ученнцнте с.метаат дека наставникот влијас иа креативноста на
ученнцнте.
22. Поттикнувачите за актмвпост на учсннците на час влнјаат на
креативноста на учепицитс.
23. Местото на совладувањс иа наставнптс содржнпп внјае на креативноста
на часот.
24. Крсативната настава влијас на поттнкнувањсто развој на креативните
способности на ученицитс.
25. Факторите за спречуваље на креативноста влјаат на квалитетот на
креатнвните способностн на ученицнте.
26. Слободните актнвности во училнштсто влијаат па креативноста на
учсинцнте.
27. Субјсктнтет со кого учи учсиикот влијаат на крсатнвноста на часот.
28. Чувствата прсдпзвнкани кај креативните ученици од пофалбнте на
иаставникот влијаат на крсатнвната настава.
29. Прошетките и екскурзиите влијаат на крсатнвноста на ученицитс во
наставата.
30. Афннитстот кон креативното учење влијае на креативноста на ученикот.
31. Сфаќања на ученнците за поимот креативноста.
32. Видовитс на поттнкнувања на креативната настава влијаат врз развојот
на креативннте способиости .
33. Пристапот кон изградување на креативнн вештнни на ученицитс влнјае
во потгнкнувањата во креативната настава.
34. Позткнувањсто на снособностнтс за учење влијае на крсативноста во
наставата.
35. Сиособноста за концсш рацнја на ученнците влијае на квалитетот на
крсативноста на ученнците.
36. Субјектите потткнувачи во креатнвпата настава влнјас на креатзтноста
на ученицнтс.
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Ѕ.Варијаблн на истражувањето
Во нашето нстражувањс, врз основа на обемиите инструменти
(прашалипци) проучувамс голсм број варнјаблн. Сепак ќе ги
истакисмс

како

зависпп

варијабли

во

истражувањето:

крсатпвноста на учсш 1кот,крса'пшната работа на наставникот,
могивација

ja

креативна

способност

за

крсатпви»

учењс,

работа,

концентрацпја
модслн

кај

на

венгпиш

кај

учениците,

учсниците,

афшштст

ирофсснопално

кон

усовршување,

способности во поттикнувањс на крса гмвпоста, п лр.
Нсзависнп варијаблн се: возраста, иол, усисх, оддслеиис, работио
HCKVCTBO.

б .К а р а к т е р на и с т р а ж у в а њ е т о
Истражл вањето има дескрнптивно - аналнтички карактср како
во

теоретскнот

истражувањсто

дел
с

така

смпирнско

п

во

бидејќи

истражз вањето.
сс

Сснак,

рсализпраше

со

нндивидуални пристапн на давателпте на пнформаиинте. Врз
основа на нпвпите нзјави

добив.мс сознанија ja карактерот па

сосгојбнте во крсаз ивноста на учси птпс.

7.Методи ,техники и инструменти на истражувањето
7.1. Методн
Во ова истражл вап.с бсшс корисгена дсскршггтнн» аналитичката .мс i ода со
следните варијаш н:
Аналитичко -лсскрнптнвна
Аналнтичко - компаратпвна
Аналитнчко- сксплмкагивна

7.2. Техинки
Во истражл вањето сс примеисти следиивс техпикп :
- Аикегнрање

- нитервјупрање
- скалнрањс
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7.3. Инструменти
Анкетен лнст - скалер на прашања од затворсн тип за идентнфикација на
креативноста кај ученицитс но изјавнте на иаставннцнте.(видн прилог бр.1)
-

Анкетен лист -скалер со прашања од затворсн тнп за мнслењата и

ставовите на наставиците за креатнвноста во учнлнштсто.(в 11дн прилог бр.2)
-

Анкетен лист -скалер со прашања од затворен тип за учсннците. (види

прнлог бр.З)
Структунран нротокол на ннтервју за директорнте

н

стручните

работници на учшштето. (види прилог бр.4)

8. Примерок на истражувањето
Карактерог на истражувањето ја наложува потребата од ндснтификување ма
сложсн u комплексен прнмерок кој е компопиран од неколку субпримероцн:

8.1. Струкгура на истражувачкиот иримерок

> Првиот примерок се одпесува на спроведувањето на техниките
анкетнрањс н интервјуирање за училишта во кои се реалнзнра
креативна настава. Овој субпримерок е составен од основни
учнлишта кои креатнвната настава ја реализираат:
a) Во урбаиа средипа
b) Во рурална срсдина
Втор субпрнмерок е за наставнпци кон реализнраат креативна настава
во одделенска настава
> Вторнот примсрок сс наставници вклученн во истражувањето
избрани во согласност со состојбата најдсна на теренот од кои
80% се жени и 20% мажн по

должпна на работно искуство во

образованието
> Третиот примсрок се днрсктори

и стручни работници во

осповппте училншта во кои сс рсалпзира креативна настава.
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> Чстврт иримерок се учсннци кои сс вклученн во креативна
пастава, анкетпрани според половата припадност и општиот
успсх во учењето.

8.2. И збор на и с т р а ж у в а ч к и о т п р и м е р о к - у ч и л и ш т а

Истражувачкиот прнмсрок на учплншта, стручни работннцн, директорн,
наставшпш н ученнци сс однесува на рсгионот Скопје, Тетово, Гостнвар п
Кпчсво. Примерокот на основни учплншта е намерен бндсјќи носечкнот
критериум за нзбор е рсалнзација па крсатнвпата настава, односно нзборот
сс однссува

на училншта

кои

прстставуваат просктип локацни

на

рсализацпја на просктните активностн.
Во истражувањсто се опфатени 12 училишта сместени во 4 општини:
Табела бр.1. Избор па истражувачкиот примсрок- училишта

■
>
р
.

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ

МЕСТО

ОПШТИНА

1

Живко Брајковски

Скопјс

Бутсл

2

Владимир Полежнноски

Кичево

Кичево

3

Исмаил Ќсмали

Гостивар

Гостивар

4

Мустафа Кемал Ататурк

Гостивар

Гостнвар

5

Владо Тасевски

Скопје

Карпош

6

Кирнл ii Мстодиј

Скопје

Цснтар

7

7 Март

Скопје

Чанр

8

Сандс Штсрјоскн

Кичево

Кнчево

9

Гоцс Делчсв

Скопјс

Центар

10

Братсво Мнѓсни

Тстово

11

Гоцс Делчсв

Тстово

ТетовоДрсиовсц
Тстово

12

Сабсдин Бајрамп

Тстово

Боговпње
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8.3.

Избор на истражувачкиот примерок - паралелки

Во истражувањето опфатспм н анкетирани се ученнци кон сочинуваат 48
паралелки и тоа 24 со настава на албанскм и 24 со настава на македонски
јазик.

Табела бр.2. Паралелкн појазична компетенцнја

Б рој на п а р а л е л к и
ПАРАЛЕЛКИ ПО ЈАЗИЧНА
КОМПЕТЕНЦИЈА

f

%

Паралелкн со

24

50

24

50

48

100

настава на македонскн јазик

Паралелки со
настава на албанскијазик
ВКУПНО

Гпафнкон бр.1. Паралелки по јазична компстснција

Креативната настава - симбиоза на иновации
Овој примсрок е намереи м се избрани паставници во улога на проектин
реализаторн на проектните активни во рамкитс на креативната настава.

Табела бр.З. Наставници по работно нскуство
f

%

До 5 години

28

22,4

Од 6 - д о 10 години

15

12

Од 11 - до 20 годинп

<42

33,6

Мад 21 год

42

33,6

Вкупно

125

100

Прнмерок на наставници по работно
искуство

Графнкон бр.2 Наставннци по работно нскуство
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8.4. Примерок- ученици
Овој примерок е случаен и сс состои од ученици од V -то одделенне
Табсла бр.4.Пол н успех на учениците
ПОЛ И УСГIEXHA
УЧЕНИЕ [ИТЕ
УСПЕХ

м

Ж

ВКУПНО

5

309

315

624

4

107

67

174

3

62

56

118

2

17

7

24

Вкупно

135

228

940

ј

Графнкои бп.З Пол и успех на ученицнте

УСПЕХ

5

4

3

2

Вкупно
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8.5. Примерок - директори и стручни работници

Табела бр.5. Примерок на директори и стручни соработннцн

Примерок на директори и стручни соработници
Стручнн работници
Директопи

Педагози

Психолози

п

7

12
В купно

12

18

9.0бработка на податоците

Добиените податоци од истражувањето се обработуваат квалнтативно и
квантитативно.
Најпрво податоците се собираат, групираат, табелираат во бројки и
проценти.
Статистичката значајност на разлнките во ставовнте на наставниците за
креативноста на учениците како и за нивните ставови и мислења воопшто за
креативноста се утврдува со X2тестот.
Податоците добиени од структуираното интервју со стручните работници и
директорите се прибиранн и бележани рачно.
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ТРЕТ ДЕЛ
Анализа и интерпретација на податоците од истражувањето
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Аналнза и интерпретација на резултатите од
истражувањето на наставницитс

Креативната настава како перспективсн и иновациски прнстап
претставува предизвик не само за наставниците туку и за учениците.
Традиционалната пастава со доминантност иа вербалннот пристап и
меморнрањето на наставниот матернјал се заменува со сосема други
актмвности п во процесот на следењето

на наставата и во процесот па

учсњето на матернјалот. Затоа креативната настава претставува прнстап во
чнја реалнзацнја с потребна не само подготовка туку и повеќегодишно
искуство на наставниците. Во овој процес секако не треба да се занемари
водечкгата улога на наставникот. За да ја проучн.мс реализацијата на ова
нновацнја во нашето истражување податоцнте гн добивмс со анкетен лнст во
кон беа сублиммранн 21 прашања за наставннцнтс н 16 прашања за
ученнците со понудеин одговорн.
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1. А н ал и за и и н те р п р е т а ц и ја на р езу л тати те од
ан к е т и р а њ е то на н аст а в н и ц и те
1.1.

Реализацијата на креативната настава по успехот на
ученицнте и работното искуство на наставникот

Табела бр.6. Реализација на креативната настава по успехот на учениците и
работното искуство на наставникот.

Реалшаинја на креативната настава по успехот на ученнцнте
Среден
успех
Одличен
успех
f
%
5х
ѕ
5
н
о
сѕ
•т
«
X
ош
«н
a
о
ѕ
о
н
о
X
о(IO
«
с.

Од

14

9

6-10 год

f

19

11-20год
Над 21год

Вкупно
Х2=4,313

20
62
df=9

f

24,24

8

%

4

1-1,52

9,09

6,25

27.27

47,5

22,5

32,26

39,40

47,62
100

13
33

2

7

28
7,14

100

14,29

12,00

37,5

16

100

13,33

100

50,00

32,00
40

100

17,5

3

21,42

33,60
42

14.29

30,96
100

31,25
12,5

6

22,4

15
6,67

5

%

f

14,29

1
20,00

9

%

2
14,29

3

f

25

28,57

30,65

Од

%

50,00

60.00

Вкупно

ученнцн

22.58

до-5 год

Слаб успех Co сите

7,14

14

100

100
125

р >0,05

Работното нскуство иа наставннкот е презентирано во четнри временскн
категории : до 5 гол; од 6-10 год; 11-20 год и над 20 год. Основпиот критериум
на поделба на категории не сс реализираше на еднаквн временски распони
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бидејќи сметавме дека првите 10 год. е повидлива разликата во работното
искуство отколку периодот од другите две категорин.
Првите две категорнн се посензитивни од последннте две.
Успехот на учениците се делн на 3 категории и тоа ученици со одлнчен успех
,со многу добар и добар успех ( среден успех) и ученнци со слаб успех
(доволен).
Во истражувањето на табела број 1 се презентнранн добиените резултатн во
бројки и проценти.
Хнпотезата не постои значајна разлика во креативните способности на
ученнцнте по однос на работното искуство ја тестнравме преку следннте
категории: ученици со одлнчен успех, ученици со среден успех, ученици со
слаб успех, со сите ученици.
За категоријата

ученици со одлнчен успех се определнја 62

наставници од кои 14 (22,58%) и тоа до 5 години работно искуство; 9 (14,52%)
со 6-10 год. работно искуство; 19 (30,65%) од 11-20 години работно искуство и
20 (32,26%) наставници со над 21 голини работно искуство се определиле за
оваа категорија. За категоријата ученнци со среден успех вклупно се
определиле 33 наставника од кои 8 (24,24%) се со 5 години работно нскуство,
3 нли (9,09%) од 6-10 години работно искуство и 9 или (27,27%) со 11-20
годинн работно нскуство и 13 или (39,40%) со над 20 години работно
искуство.За категоријата ученици со слаб успех се определиле вкупно 16
наставници од кои 4 (25%) со 5 години работно искуство, 1 (6,25%) со 6-10
годнни работно искуство, 5 или (31,25%) со 11- 20 годинн работно искуство и
6 нли 37,5% со над 21 годипи работно искуство. За категорнјата со cure
ученици се определиле вкупио 14 наставници од кои по 2или (14,29%) со 5
години работно искуство, 7или 50%од наставници со 11-20 години работно
искуство и 3 или (21,42%) со над 21 години работно искуство.
Најголем број наставници со над 21 год. (32,26%) работио искуство
успешносга на креативната работа ја оствариле со одлични ученнци но исто
така и со ученнци од среден успех ( 39,40%) и ученпци со слаб успех ( 37,5%)
што може да се заклучи дека искуството на наставниците овозможува
компетенции во остварување на успешна креативна работа со сите ученици.
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Графикои бр.4 Реализацнја на креативната настава по успехот ма учениците
и работното нскуство на наставникот.
Р е а л и з а ц и ја н а к р е а т и в н а т а н а с та в а п о у с п е х о т н а
учениците
140
125
120
■ О д л и ч с м у сп о х

■ Сp o a c h у с п с х

С л о б успо х

Со си то учсници

Вкупно

Истото се реалнзира и со наставницнте од 11-20 годишно искуство кој
имаат капацнтет да ја реалнзираат креатмвната настава со сите ученнцн без
разлика на успехот. Со овој податок се потврдува сознанието дека и
настаннцнте со подолго работно нскуство се во состојба успешно да ја
реалнзираат креатнвната иастава.
Наставницнте до 5 односно до 10 год. работно нскуство и покрај
недостатокот на нскуство ја прифаќаат креативната настава при што
најмногу се посветуваат на учениците со иослаб успех (25%) очекувајќи да го
нзвлеча г максимумот од нив.
Со пресметување на хи-квадрат тестот не е утврдено дека постојат
статистнчки значајни разлики во одговорнте иа иаставницитс од основното
образованне со разлнчно работно нскуство

по однос

на тврдењето дека

реалнзацнјата на креативната настава зависн од успехот на учениците.
Заклучок:
Податоинте

од табелата покажуваат дека реализацијата на креатнвната

настава е прифатена во голема мера од сите наставници како перспектнвна
форма во современото образованне.
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1.2.

Вндови на креативна работа на наставникот к
работното искуство на наставникот

Табела бр.7 - Видови

на креативна работа на наставникот и работното

искуство на наставннкот
В и д о в и н а к р е а т и в н а р аб ота

Самостојна
креативна
работа на
наставникот

%

f
Д о -Б го д
(0

2

Поттикнување
на самостојна
работа на
ученикот

1.6

X
о

6&

XI

Од

2

1.6

5

4

4

3,2

13

10,4

Вкупно

наставникот и
ученикот
f

%

f

%

2

1,6

24

19,2

28

22,4

3

2,4

10

8

15

12

13

10,4

22

17,6

40

32

11

8,8

27

21,6

42

33,6

29

23 ,2 0

83

66,40

125

100

5-10 го д

ол

Од

II

1 1 -2 0 го д

о

(О
га
a

%

f

Co заедничка
соработка на

Н а д 2 1 го д
В купн о

Xz=7,825

df= 6 р > 0,05

Добиенитс податоцн сс презентиранн на табела бр. 7. во бројки и проценти.
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на креативна работа на наставннкот и работното

Креативната работа на наставникот ја тестнравме преку овне категории:
самостојна крсатнвна работа на наставникот, поттнкнување иа самостојна
работа на ученикот,и со заедннчка соработка на наставникот и ученнкот.
Категорнјата самостојна креатнвна работа на наставникот ја избраа
вкупно 13 илн 10,4% наставника од кои по 2 нли 1,6% се со 5 и од 6-10
годнин работно нскуство , 5 нлн 4% од наставннцнте се со од 11-20 години
работно нскуство и 4 нли 3,2% со над 21 год. работно искуство сс
определнле за оваа категорија.
За категорнјага поттикнување на самостојна работа на ученнкот сс
определиле вкупно 29 (23,20%) наставницн од кон 2 илн 1,6 % наставннка
со 5 год. работно нскуство , 3 нли 2,4% со 5-10 годннн работно искуство 13
или 10,4% со 11-20 год. работно нскуство н 11 или 8,8% наставннци со над
21 год. работно нскуство.
За категоријата со заедннчка работа на наставннкот н ученикот се
определиа вкупно 83 или 66,40% од кои 24 илн 19,2% со 5 год. работно
нскуство, 10 наставницн или 8% со 5-10 год. работно искуство, 22 или
17,6% од11- 20 год. работно нскуство н 27 нли 21,6% паставнмци со над 21
i од. работно искуство.
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******
Податоците покажуваат дека најдоминантен вид на креативпа работа се
постигнува со заемпа соработка на наставиикот и ученикот со (66,40%), при
што скоро подсднакво се прнмснува кај сите наставници без разлмка на
годипитс на работпото искуство.
Во истражувањето се покажува дека со зпачаен процснт (23,20%) се
прнмснува потнкнувањето на самостојната работа на ученикот што ни
наговестува дека се отвараат се поголеми можностн за напуштање на стариот
прпод во наставата, кога наставникот е домннантен во наставаата работа.
Во нстражувањето дојде до израз и способноста за креативна настава
на наставникот со (10,40%) и тоа пред и се кај наставннцнте со над 20 г.
работно нскуство ( 33,60%) и наставниците со 11-20 год. работно искуство
(32%).
Креативната работа па наставнпкот претставува главннот воднтел и
рсализатор на овој нов процес во иаставната работа, кој создава перспектнвн
за повисокп дострели на ученицнте во образовннот процес.
Хн- квадрат тестот кој нокажа вредност од 7,825 за df=6 потврдува дека не
постои статнстички

зпачајна разлнка во одговприте на наставннцнте со

различно работно нскуство по однос на оваа прашање.
Заклучок:

Креатнвната работа на наставннкот се карангтернзира со разновиднн
и дикамични формн на креативната работа кој со тек на време како носечки
дејности треба да се одлнкуваат со се поголема разновндност и дннамнчност.
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1.3.
Табела

Стремежите иа учсникот и работното искуство на
наставникот
бр.8

Стремсжнте

на ученнкот и работното нскуство на

наставникот н
Работното
искуство на
наставникот

С трем еж ите н а ученикот

пX
2

.

ј1
i L,

I

|>

ѕ

■ѕ

Д о-5 го д
Од

V
X
V

ГО
1 2
и "
£ о
0 §
а
>Ѕ
О. X
f1 5.
Ѕ
Ѕ

хI1
01
5.

<и
t
}
5
Ѕ
го
р.
о
о.
С

ѕ
;
i
X
о.
Ѕ
о
u

Вкупно

f

%

f

%

f

%

f

%

3

30

20

2 8 ,1 6

5

1 1 ,3 7

28

2 2 ,4

2

20

4

5 ,6 3

9

2 0 ,4 5

15

12

3

30

22

31

15

3 4 ,0 9

40

32

2

20

25

3 5 ,2 1

15

3 4 ,0 9

42

3 3 ,6

10

100

71

100

44

100

125

100

5-10 го д
Од
11-20год
Н ад 21год

Вкупно

Х2= 9,909

df= 6

р> 0,05

Стре.межите на ученикот во нстражувањето се тестнрани преку следннте
категорнн: остварување на целите, остварување на способностнте на
ученикот н ннтереснте иа ученнкот за програмскнте содржини.
За категорнјата остварувањс на цслнте вкупно се определиле 10
маставника од кои no 3 нлн 30% се наставнмци до 5 годмнн работно искуство
н од 11-20 години работно нскуство. Додека пак 2 нли 20% од наставницнте
се со 5-10 годинн работно нскуство и над 21 годинн работно нскуство.
За категорнјата остварување на способностнте иа ученнкот се
определнле најголем број од иаставнпци или 71 наставннка. Од ннв 20 илн
28,16 % се со 5 годмпн работно нскуство 4 нлн 5,63% со 5-10 години работно
нскуство 22 или 31% со 11-20 годнни работно искуство и 25 нлн 35, 21% со
над 21 годннн работно нскуство.
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За карегоријата интересите на ученнкот за програмскнте содржини се
определиле 44 наставници од кон 5 или 11,37% се со 5 години работно
искуство; 9 или 20,45% се наставници со 5-10 годинн работно искуство, 15
нлн 34,09% се со 11-20 и над 20 години работно искуство.
* * * * *

Учениците во креативната настава не претставуваат пасивми субјектн
кои ги интерпретираат само содржините од наставникот туку наставата
треба да ги поттикне и насочи кон се поголемо оспособување за се поголемо
активно присуство во наставниот процес.
Податоцнте во табелата покажуваат дека најголем број наставници сериозно
ја прифаќаат оваа улога и успеваат да го проценат капацнтетот на учеинкот
со цел ннвннте акгтивности да постигнат поголеми ефекти кај ученнцнте. Во
истражувањето се покажа дека наставннците се насочени кон постапкн кои
гн поттикнуваат способностите на ученнцнте кон креативна работа.
Наставннците со над 20 год. работно искуство најмногу се залагаат за
остварувањс на способностнте на учениците (35,21%) и за ннтересот кон
програмските содржнни со (34,1%) исто така н наставннците кон имаат 11-20
год. искуство се значително поамбициозни и скоро со подеднаков интензитет
гн поттнкнуваат стремежн ге па учениците кон креативните работи (32%).
Наставницнте со пократок работен стаж најмногу се насоченн кон подршка и
насочување на учениците кон насочување на целнте (30%) но и кон
постапките за реализирање на креатнвните способности на учениците
(28,16%).
Вредноста на хи-квадрат тестот (9,909) со df = 6 покажа дека не постојат
статистички значајни разлики во ставовите кои ги завземаат наставницнте
со различно работно искуство по однос на тврдењето дека стремежнте на
ученицнте влијаат на креативната настава.
Заклучок:
Креативната настава како релативна нова и современа наставна метода
која гн става учениците на одговорно место во наставниот процес бара
стрплива и амбнциозна творечка работа како од ученицнте, така и од
наставниците. Се разбира дека остварувањето на успешни резултати има
своја релативна перспектнва која ќе завзема се поголем простор во групната
и во индивидуалната работа и на наставннците и на ученнците.
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1.4.Доминантниот мотив за крсагивпа иастава и работа на
наставиикот н работното искуство на наставникот
Табела

бп. 9. Домкнантен мотив за креативна настава и работа на

наставникот и работното искуство на наставннкот.
М о г и в и т е за к р е а т и в н а н а с т а в а и р а б о т а н а н а с т а в н и к о т
вкулно
П риф аЦ ак»е и а н а ст а в н и к о т

Н аставната

д а и зв о д ув а кроативна

П роектните

п р о гр а м а

п о г г и к н у в а к>а

н астава

го
I
о
Ш

г

%

f

%

20

3 1 .7 4

3

1 1 ,5 4

10

1 5 ,8 7

2

7 ,7

16

2 5 ,4

6

17

2 7 ,0

63

100

%

f

%

1 3 ,8 9

28

2 2 .4

3

8 ,3 3

15

1 2 .0

2 3 ,0 7

18

5 0 ,0

40

3 2 ,0

15

5 7 ,7

10

2 7 ,7 8

42

3 3 ,6

26

100

36

100

125

100

f
5

Д о -5 год

Од

н

g. ѕ
5 1

5 -1 0 го д

ОД

g Е
ѕ►- ѕ

1 1 -го го д

о

Н а д 2 1год

VD
го
Q.

Вкупно

Х2=17,401

df= 6

р < 0,01 С = 0,34

Графнкон бр.6. Доминантен мотнв за креатнвна настава и рабога иа
наставникот и работното нскуство на наставникот.
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%
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Вкупно
u Р а б о ш о то искуство
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Мотивите за креативната настава и работа иа наставникот се тестнрани
преку

следните

категории:

прифаќаи.с

на

наставникот да

нзведува

креативна настава, наставната програма, проектните поттнкнувања.
За категоријата прифаќањс на наставникот да изведува креативна настава
се определиле 63 nacraBiiimii од кои 20 или (31.74%) сс со 5 год. работно
нскуство, од 5-10 год. работио нскуство се опредслнле 10 или (15,87%) од
наставпиците. За оваа катсгорнја се определнле 16(25,4%), наставници со 1120 год. работно нскуство н 17 наставници со над 20 години работно искуство.
За категорнјата наставната програма како мотив за креатнвна настава н
рабога на наставннкот сс опрсделпле вкупно 26 наставници од кои 15 нлн
(57,7%) сс со над 21 год. работно искуство, 6 нли 23,07 % се наставннци со 1120 год. работно искуство, 2 нли (7,7%) се од 5-10 год. работно нскуство и 3
нјш

(11,54%) со 5 год. работно нскуство.

За

категоријата

проектните поттикнувања

се определнле вкупно 36

ваставници од кои 5 или (13,89%) со со 5 год. работно искуство, 3 или (8,33%)
се од 5-10 год. работно искуство, 18 или (50%) се со 11-20 год. работно
нскуство ii 10 илн (27,78%) се наставнпци кон имаат над 21 год. работно
искуство.
******
Работиото искуство на наставннкот се наоѓа во тесна врска со мотнвнте за
наставпа работа воопшто, а пред н се со мотнвитс за креативна настава.
Резултатнте од нстражувањето презеитиранн на табела бр. 9 во одредена
мера го потврдуваат овој став кој покажува дека наставниците до 5 год
работно искуство ја прифаќаат оваа наставна нповација со (31,74%) но нсто
така овој мотив е и покренувачка снага кај иаставннците од постарите две
категорни со 25,40% н 27,78%. Во однос па наставната програма резултатнте
покажуваат дека вредносно прнпаѓаат кон рсализирање на наставната
програма со (57,70%). Но пе сс помалку застапенн и мотивите во рамките на
проекггните поттикнувања (27,78%).
За разлика од ннв наставипнцнте од 11-20 год работно нскуство како
иајак мотнв ги прнфаќаат проектннте поттик!1уван>а со (50%) и тоа ја
потврдува и нашата претпоставка дека наставницитс од 11-20 год работно
нскуство во иајголем број случаи се посителн на иновации во училиштата
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како од аспект на својата лнчна промоција така и од аспект па подржување
иа учеииците кон остварување на новите паставни оркентацин.
Мотивите за креативна работа не ја достнгнуваат својага моќ веднаш
туку сс плод на подолготрајна наставна и воннаставна актнвност насочена
кон иодигање не са.мо на заинтересираноста на она што се учи туку и во
согледувањето иа перспективнте во унапредувањето во образовннот процес.
Добисната

вредност

на

хи-квадратот

(17,401)

ја

преминува

граничната вредност на ниво на значајност од 0,01 со df = 6 така што со
сигурност можс да се каже дека вооченнте разлики во мнслењата на
наставипцитс со различно работно искуство

се статистички значајни по

прашањето за влијанието ка мотивитс на креатнвната настава и работа на
наставникот.
Коефицнентот на контннгенцнја (С=0,34) укажува на делумна поврзаност
меѓу варнјаблнте.

Заклучок:
Мотивацијата во креативната настава претставува една од двнгателннте
сили која има своја сегашност н иднипа и во согласност со тоа претставува
основсн фактор во креатнвната наставна работа.
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1.5.Компетенциите во креативните иновации и работното
искуство на наставникот
Компентенциите

на

наставннкот

во

креативните

иновации

претставува објективна варијабла, основна во реализација на креативната
настава. Податоцнте во нстражувањето се презентирани на табела бр.10 и се
компарирани

со работното искуства

на наставниците, како зманаен

инднкатор во кренрањето на овој наставен пристап.
Табела бр.10. Компетенцинте во креативните иновацин и работното
нскуство на наставникот
Ком п етен цн н те на н астав н н ко т во креатив нн те иноваинн
IIincpccHTc за
Eapaiba ta
примена на креаг.
миплсмгнганија па
Гтспеиот на
Бројот ма
настава
соврсмсшгтС TpeiUODH
к-рсЈГнина
рсжлширанм
na наставната работа
способност па
оожн за крсат.
настапникот
иаст

f
12

%
24,49

7

f
4

%
18,18

14,29

2

15

30,61

15
49

f
8

%
28,57

9,10

3

6

27,27

30,61

10

45,45

100

22

100

f
4

%
15,39

10,71

3

13

46,42

4

14,30

Вкупно

28

%
22,4

11,54

15

12

6

23,07

40

32

13

50

42

33,6

До-5 год

f

Од

«Ј

I

5-10 год

ош

Од

£

X

11-20год

* °
1

Н ад 21год

i

° £
го го
Q. I

28

100

26

100

125

100

Вкупно

Х2=10,617

df=9

р > 0,05

Компетенциите на наставникот во креативните иновации ги тестиравме
преку

следните

категории:

степенот

на

креативна

способност

на

иаставникот, бројот на реализирани обукн за креатнвна настава, интересите
за примсна на креатнвна пастава, барања за имплементација на современите
трендови на насгавнага работа.
За категоријата степенот на креативна способност на наставникот вкупно се
определиле 49 наставници од кои 12 нлн 24,49% се со 5 години работно
нскуство,7 илн 14,29% се со 5-10 годннн работно нскуство и по 15 нли 30,61
% се со 11-20 години и со над 21 годинн работно искуство .
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За категоријата бројот на реалпзнрани обуки за креативна настава се
определнле 22 наставници од кон 10 или 45,45% се со над 21 години работно
искуство, 6 или 27,27% се со 11-20 години работно нскуство н со 5-10 години
работно искуство се определнле 2 или 9,10 % од наставниците. За оваа
категорнја се

определнле 4 или 18,8% наставнмцм со 5 години работно

нскуство.
Вкупно за категоријата интереснте за примена на креативна настава се
определнле28 наставници од кои 8 или 28,57% наставници со 5 годнни
работно искуство, 3 нли 10,71% наставннци со 5-10 години работно нскуство,
13 или 46,42% наставницп со 11-20 години работно искуство и 4 или 14,30
наставницитс со над 21 години работно искуство.
'За категоријата барања за нмплсментација на современнте тремдови на
паставпата работа вкупно се определнле 26 наставници од кон најмногу нли
13(50%) сс со над 21 години работно нскуство, 6 нли 23,07% сс со 11-20
години работно искуство, 3 нли 11,54% се со 5-10 годнни работно искуство, и
4 или 15,39% се со 5 годнни работно искуство.
Графнкон бр.7. Компетенцните во креативните нновацин и работиото
искуство на наставиикот
в Работното искустоо на
наставнико! До-5 год
н Работното искустоо
настаоникот Од

на

ш Работното искустоо на
настаоникот 5-10 год
Работмото искустоо
настаомикот Од

на

в Работното искустоо на
наставникот 1 1 -2 0 год
Работното искустоо на
наставникот Над 21год
Работното искустоо на
наставникот Вкупмо

********
Компентенциите

како значајна компонента или варијабла најмногу е

потнкнат од наставннците со над 20 год работно искуство во однос на бројот
на реалнзирани обукн за креатмвна настава (45,45%) и на насгавннците од
11-20 год работно нскуство во одиос на интересите за при.меиа на креативна
настава (46,42%). Сепак пајвисок процент наставници со над 21 год работно
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искуство потенцнраат
настава се пред

дека ннтеле1стуаЈ111ите капацитетн во креативната

се детермнниранн со барањата за нмплементација на

современнте трендови на наставната работа (50%).
Наставпниите со помал работен стаж во значаен процент сметаат дека од
значаен респект се н иитересите за оваа наставна форма, како н степенот на
креативни способности.
Во рсалнзацијата на обуките за креативна настава во истражувањето се
покажа

дека

најмасовно

учество

имаат

постарите

наставници

што

претпоставувамс дава помал поттик на помладите наставннцн за посмело и
поактивно вклучување во овој образовен процес. Претпоставувамс дека оваа
забелешка можс да се надмнне ако постои активна политнка на вклучување
на помладнте наставни калри не само во обуките туку и во проектните
рсализации во кон тие се повеќе ќе настапуваат како носнтели на
крсативните иновации.
Нрссметувањето на хн-квадрат тестот покажува нспостоење на статистичкн
значајна разлпка во мислењата и ставовите на наставннцнте во зависност
од работниот стаж по однос на компетенциите на наставникот.
Заклучок:
Интслектуалннте капацнтети на паставникот во креативните иновации сс
присутни во сите четири индикатори и претсавуваат кадри кон ја
согледуваат значајната улога на ннтелектуалннот капацнтет на наставннкот
воопшто.
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1.6. В л и јан и е т о на с у б је к т и в н и т е ф а к т о р н во о г р а н и ч у в а њ е т о
на к р е а т и в н а т а н а с т а в а
Прсглед бр. 1 Влијанието на субјектнвните факторн во ограничувањето на
креатнвна настава

СУБЈЕКТИВНИ

Ф А К Т О РИ

f

%
28

Конформизам

35
12

Ниско ниво на аспирација

14

9/6
11,2

Слаба мотивација за креативност
Недостаток на лубопитност
Неиницијативност

90
20
45

72
16
36

Страв од неуспех

Х2= 119,806

df=5

р<0,01

Графнкои бр.8. Влијаннето на субјектнвните факторн во ограннчувањето на
креатнвна настава

С у б је к т и в н и ф а кто р и
Неиницијативност
21%

Страв од неуспех
16%
Конформизам
6%

Недостатокна
лубопитност

Нискониво на
аспирација

9%

6%

Слаба мотивација
за креативност
42%

Влнјаннето

на

субјектнвннте

фактори

во

ограннчувањето

на

креатнвнитивната настава ја тестиравме преку следиите категории: страв од
неуспех, конформнзам, писко ниво на аспирација, слаба мотивација за
креативност,

недостаток

на

лубопитност

и

исипицијативност.

За
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категоријата страв од неуспех се определиле 35 или 28% од наставницнте, за
категоријата конформизам се определиле 12 нлн 9,6% за категорнјата ниско
ииво на аспнрација 14 нли 11,2% за слаба мотивацнја за креатнвност се
определиле 90 нли 72%. За катсгорнјата недостаток на лубопптност се
определиле 20 нлн 16% и за неиннцијатнвност се определиле 45 илн 36 %.

Креатнвната иастава како комплекссн образовен процес го одлнкуваат
голем број карактернстнкн, форми, приоди, методн н факторн.
Во основа фа 1сторнте можат да бндат субјективнн и објектнвнн. Во нашето
истражување субјективннте факторн се онне ннднкаторн кон се составен дел
на субјектот на наставникот на неговнте потенцнјали, мотиви и фрустрации.
Ироучувањето на ннднкаторнте ни покажува дека највисок процент
наставниц (72%) ограннчувањето во креатнвната настава во основа ја
реалнзнра слабата мотнвацнја за креатнвност. Овој податок ја наметнува
потребата истражувањето да се прошири на проучување на улогата н
значењето на улогата на мотивацијата во ограннчувањето на креатнвната
настава пред и се од аспек на сгзнстенцнјалннте и социјалните двнгатели на
иаставннкот во неговиот жнвот и во процесот ма наставната работа.
Во истражувањето значаен број пнставници како ограинчувањс ја
истакнале неиницнјатнвноста со (36%) и стравот од неуспех со (28%). Обота
инлнказори

како

субјективни

фактори

претставуваат

кочнмца

во

рсализацијата на креативната иастава кон ни даваат простор во потребата за
барање и предлагање на пософнстицирани н посовремени алтериатнвн во
наставиата работа кои ќе водат кон надминување на овие негативностн
Пресметаниот хн-квадрат укажува дека разликата во одговорите на
иаставннците е статистнчкн значајна на ниво на значајност од 0,01.
Резултатите
субјективните

покажаа

дека

се потврди

фактори влнјаат

на

поставената

хнпотеза

дека

ограннчуван»ето во креативната

иастава.
Заклучок: Остварувањата на ограничувањата во креатнвна настава од
асиект на субјектнвниот фактор треба да претставуваат сериозена заложба
не само кај самите наставннцн туку и кај релевантните фактори во
образовниот систем во потрага кон патишта и состојбн во насоки на
надмннување на субјектнвните ограннчувања.
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1.7.0бјективни фактори кои ја ограннчуваат креатнвната
настава
Како што споменавме во претходното поглавје субјектнвните огранмчувања
на креативната настава пред се лежат во лнчности на наставннкот кој ја
рсалнзнра оваа форма. Сепак значаен удел во ограннчувањето на при.мената
на креативната настава значајно е да се проучат и објектнвннте фактори:
класнчннот (стереотипен)

начин на работа, неадекватна стручна спремност

од наставниците, голем број на ученнци во одделеннето, традиционалниот
распоред на часовнте, недостаток на проблемски и истражувачкн задачи,
пренатрупаната програма, претежно прнмена на монолошко- днјалошка
метода, наставата најчесто се органнзнра на нст начнн.

Прсглед бп. 2. Објектнвин факторн кон ја ограннчуваат креатнвна настава

О б је к т и в н и ф акто р и
Класичен (стереотипен)

f

начин на работа

%

46

36,8

30

24

60

48

Т р ад иц ионал ни от р а сп о р ед на часовите

35

28

Недостаток на п р о б л ем ски и истраж увачки задачи

32

25,6

Пренатрупаната програм а

92

73,6

П ретеж но п р и м е н а на м о н о л о ш к о - д и јал о ш ка м е то д а

40

32

наставата најчесто се организира на ист начин

38

30,4

Неадекватна стручна сп р ем н о ст о д наставниците

Голем број на уче н и ц и во одделението

Х2= 63,961

df= 7

р<0,01

Објективннте фактори во најголема мсра, како надворешнн факторн не
зависат лично од наставникот, како учесник во наставннот процес.
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Податоцнте нзнесени на прегледот број 2. како објективни ограннчувања во
креатнвната

настава

наставниците

пред

и

се

ја

потенцираат

пренатрупаноста на програмата со ( 73,60%) и бројноста на ученицнте во
одделеннето со (48%). Оваа состојба не е нова во Р.Македонија иако со
години сс прават папори за надминување на овој проблем сспак состојбата
минималио се променува. Оваа состојба се одразува уште поевидентно во
рсализаппјата на креатнвната настава во која и просторните можностн н
бројноста иа ученнцнте се уште поголема мрсчка во реализацијата на оваа
иаставна форма. C ure останатн индикаторн

кон се проучуваа како

ограннчување во креативната настава се прнсутни во незанемерлив обем со
иросечна присутност од (24-32%)
Вредноста на хи-квадрат тестот (63,961) со clf=7 покажува дека постојат
статистичкн значајнн разлики во ставовнте на наставниците во однос на
тврдењето дека
креатнвната

објективните фактори

настава.

Оваа

влнјаат на ограничувањето во

покажува дека

поставсиата

хипотсза се

потврдува.
Заклучок:
Отстранувањето

односио

намалувањето

на

негатнвното

влијапне

на

објективннте фактори претставува значајиа компонснта во процесот на
градење на современн соодветни услови во рсалнзацијата на оваа мошне
усиешна н прогресивна наставна форма(креатнвна настава).
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1.8.Видови на способности во поттикнување на креативноста на
учсникот
Способностите на наставннците за доминантни креативни нновацнм
претставува значајна компонента во нашето нстражување
Преглсд бр. 3 Вндови на способностн за домннантни креатнвни нновации на
наставпикот
С п о с о б н о с т и т е за д о м и н а н т н и

f

%

Способноста за к р е а т и в н о а

97

77,6

Слобода на акц ии со учениците;

45

36

П оседувањ е на способносг за охрабрувањ е
на учениците

61

48,8

И скаж увањ е до в ер б а кај учениците,

36

28,8

П оттикнувањ е с п о со б н о сгза самостојносг;

90

72

П риф аќањ е на иницијатива о д у ч ениците

48

36,4

к р е а т и в н и и н о в а ц и и на н а с т а в н и к о т

Xz= 50,403

df=5

р<0,01

Графикон бр.10. Видови на способностн за доминантни крсатпвни иновации
на наставникот

: Способностите за креативни
инооации: f

■ Способностите за креатиоми
инооации:%

.0?
/■
*

чЃ
ссР

^
/

Ј> '

^
<

/

*
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Способностнте за доминантннте креативнн иновации на наставникот ги
тестнравме преку следните категорни: способноста за креативноет, слобода
на акции со ученнцнте. поседување на способност за охрабрување на
ученнцнте, нскажување довсра кај учениците.поттикнување способност за
самостојност,прифаќање на иницнјатнва од ученнците.
За категоријата способноста за креативност се определиле најголем број од
наставниците и тоа 97 или 77,6% , за слобода на акции со учениците се
определиле 45 илн 36% од наставниците. За категоријата поседување на
способност за охрабрување на ученицнте се определнле 61 или 48,8% од
наставниците. Исто така голсм процент на наставннцн се определнле за
категорнјата поттикнување способност за са.мостојност н тоа 90 или 72% од
наставниците. За категорнјата прнфаќање на иннцијатнва од ученнците се
нзјасниле 48 или 36,4% од наставниците.
Најмал број н процент од наставннците се определнле за категорнјата
нскажување довера кај ученнците и тоа 36 или 28,8%.
******

Креатнвноста на наставникот во основа сс огледа во неговата насоченост кои
иновации во наставата како и во поттикнувањс на ученнцнте за иновации во
текот на образовннот проиес.
Податоцнте укаж7 ваат на согледување па развивањс, на снте способности на
наставницнте спомнати како ннднкаторп но сепак два домннантни внда на
способностн се присутни со најголем

процснт н тоа способноста за

креатнвност со (77,6%) и способноста за поттикнување на самоетојност со
(72%). Исто така со значаен процент иаставннците сметаат дека треба да се
маннфестира н способноста за охрабрување па учсниците со (48,80%).
Останатнте показателн од прегледот ја наметнуваат потребата за едукацнја и
осмажување

на

наставниците за

изградување

и

манифестирање

на

способностн кон ќе гн поттнкнат ученицнте на креатпвми пновации.
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Пресметанонт

хи-квадрат тест

симбиоза иа иновации

-

покажува

статистнчка

значајност

на

разликнте во одговорите на наставннцитс но однос на тврдењето дека
способностите на наставникот влијаат врз креатнвиоста на ученнкот.
Заклучок:
Во основа сметаме дека самнот процес иа градење креативнн иновации
претставува резултат на меѓусебната интеракција ученик - наставник. Во
овој процес на ннтера 1Сгнвно делување обата субјекти и наставникот и
ученнкот нмаат рамноправна улога. Во основа гоа с и целта на креативната
пастава.

1.9.Формитс на рабога во креагивната настава и работно
искуство на наставннкот
Табсла бп.11. Фопмнте на работа во крсатнвната настава и работно нскуство
па наставникот

Форми на работа во креатнвната наставннкот
£

|
е

До-5 год

го
X
о

Од

ffi

5-10 год

&
X

Од

N
II
гога

Q.Z

шш

2

Ѕ.

?

i

1: £
о
>. vo

Q.
i_

f
3

%
37,5

f

1

ѕ g Ѕ

2
Ѕ
vo
га
a.

? I а®
Ѕ е£ ѕ a

П
Q.

"°с
О
m

?Si
Ј
™—
i 2

f
3

%

f

%

20

%
23,81

25

2

12,5

7

8,33

1

8,33

2

25

28

33,33

3

2

25

29

34,53

8

100

84

100

Вкупно

9,53

f
28

%
22,4

6

28,57

15

12

25

7

33,33

40

32

5

41,67

6

28,57

42

33,6

12

100

21

100

125

100

11-20год
Над
21год
Вкупно

Формнте

на

работа

Х 2=

0,864

df=S р > 0 , 35

во

креатнвната

настава

ги

тсстнравме

преку

категорнјата : фронтална работа, групна работа, ипливидуализирана работа
и работа во пар ( тандем).
За категоријата фронтална работа сс опредслиле вкупно 8 наставници од
кои 3 илн 37,5% со 5 годинп работио искуство, 1 или 12,5% со 5-10 години
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работно искуство по 2 нли 25% сс определнле за категоријата наставници
кон нмаа 11-20 и над 21 годинн работно нскуство.
За категорнја групна работа се определиле вкупно најголем број на
паставниците н тоа 84. Од ннв 29 илн 34,53% се со над 21 годмнп работно
искуство, 28 нлн 33,33% се наставннци до 5 години работно искуство и
најмал број наставннци и тоа 7 или 8,33% сс наставннци кои сс со 5-10
годими работно искуство за категорнте ниднвндуалнзнрана работа се
определнле вкупно 12 од кои по 3 или 25% се со 5 години работно искуство и
од 11-20 годмни работно нскуство, 5 или 41,67 сс наставннцп со над 21 години
работно искуство н само 1 нлн 8,33% наставннк со 5-10 годинн работно
нскуство за оваа категорнја.
За категоријата работа во пар ( тандсм) се определиле вкупно 21 маставнмци
од кон 6 илн 28,57% се со 5-10 години работно нскуство и иад 21 годшш
работпо нскуство, 7 или 33,33% се иаставннцн со 11-20 години работно
нскуство и најмал број наставницитс 2 илн 9,53% наставници кои имаат 5
годшш работно нскуство.
*******
Податоцнте се комиарнранп во однос на работното нскуство на иаставннкот.
Од истражувањата може да се согледа дека фронталната работа во најголем
процент ја применуваат настаннцнте со иомало работно нскуство во однос на
наставннците со подолгогодишно работно искуство.
Сепак треба да се забележн дека оваа форма која често не кореспонднра со
креативната

настава н понграј совремепнте тсндсции за современата

воспитна работа сепак е прнсутна во значаен проиент. Во однос на
останатнте форми на работа може да се забележи дека наставниците
преферираат за нивно присуство пред се оние со подолгогодишно работно
искуство но и оиие со помалку голини работно искуство.
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Графнкон бр.11. Формите на работа во креативната настава и работно
искусгво на наставникот

Форми на работа оо крсагивмата
наставникот Фронтална работа f
□Форми на работа во крсативмата
наставникот ФррншнаработаХ
Форми на работа во креатмвнатв
настввникот Групнаработа f
Форми на работа во креативната
наставникот Групнзработа %
Форми на работа во креашнатв
наставникот Имдивидуализи-рана
работа f
Форми на работа во креашната
насшникот Индивидуализи-рана
работа%
■ Форми на работа во креативната
наставникот Работа во лар (тандем) f

За npecMeryeaibe на хи-квадратот

беа здружени фреквенции

на

категориите на работното искуство на наставникот до 5 год.,од 5-10 год.,и
од 11-21год., наспротив категорнјата
Пресметувањето на хн-квадратот

над 21 год. работно искуство.

покажува дека не постои статистички

значајна разлика во мислењата и ставовите на наставницнте по однос на
оваа прашање

и врз таа основа можеме да констатираме дека се отфрла

хипотезата дека постојат разликм во мислењата
дали

формнте

на наставната

работа

на наставннците за тоа

влнјаат врз

креатнвноста на

наствникот.
Заклучок:

Затоа можеме да заклучнме дека во нашето учнлиште се чуствува стадиум на
транзиција во која доминнтноста на застарените форми не е напуштена и
покрај тоа што прогрсивните форми на креативна настава навлегуваат се
повеќе во образовниот процес.
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1.10. Имплементација на соврсмсншс методи на работа и
работното искуство на наставникот
Креатнвната настава се карактеризира со нмплементацнја на современи
мстоди на работа. Во оспова следните современи методи се домннантни во
реализацијата

на креативната

настава:работа

на проектн, дискусија,

решавање на проблсм, непосреднн активностн, наблудување, играње на
улоги, нстражување.

Табела бр. 12. Имнлемснтацнја на современите методн на работа н
работното искуство на наставннкот
И м пл ем ен тац и ја на со вр ем е н и те м е то д и на работа:
Работното
искуство и
полот на
нзставникот

Од

n

X
►
5

Ѕ

a

aс
X

зГ
u
а
с
и
X

a

ѕ

5
i »
I I
a

I!
z

so

o
£
(p0
>•
5

I

2
|X

ѓ10

n

£
(0
“
3(0E
a
H
U
X

5.
ra
X

X

I
|,

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

26

2 8 ,8 9

12

1 2 ,5

15

1 4 ,4 2

10

30 3

20

2 6 ,6 7

17

3 2 ,7 0

27

2 7 ,5

0-5 го д

5

14

1 5 ,5 6

9

9 ,3 8

12

1 1 ,5 4

8

24 24

13

1 7 ,3 3

11

2 1 ,1 5

13

1 3 ,2

О д 5-10 год

6

20

2 2 ,2 2

33

3 4 ,3 7

37

3 5 ,5 8

5

1 5 ,1 6

35

4 6 ,6 7

15

2 8 ,8 4

39

3 9 ,7
9

а д 30

3 3 ,3 3

42

4 3 ,7 5

40

3 8 ,4 6

10

30 3

7

9 ,3 3

9

1 7 ,3 1

20

2 0 ,4

90

100

96

100

104

100

33

10 0

75

100

52

100

99

100

Н ад 21год

Вкупно

За категорнјата работа на проекти се определнлс вкупио 90 наставници
од кои 30 или 33,33% сс со над 21 години работно нскуство, 20 наставннци
или 22,22% се со 11-20 годинм работно искуство , 14 илн 15,56% се со 5-10
годнни работно искуство н 26 нли 28, 89% се со 5 годмни работно иекуство.
За категоријата днскусија се определнле 96 наставн 111ш од кои 12 или
12,5% со 5 години работно нскуство, 9 или 9,38 % со 5- 10 години работно
нскуство, 33 или 34,37% со 11-20 годнни работно нскуство, и 42 или 43,75% со
над 21 годнни работно искуство.
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За категоријата решавање на проблсм се определиле најголем број
наставнмци и тоа 104 од кон 40 или38,46% се со над 21 голини работно
нскуство, 37 нлн 35,58% се со 11-20 години работно искуство, 12 нли 11,54%
се со 5-10 години работио искуство, 15 нлн 14,42% се со 5 години работно
нскуство.
За категорнјата непосрсдни активностн се определенн најмал број
наставшши 33 вкупно од кои 10 нлн 30,3% се со над 21 голипи работно
искуство, 5 нли 15,16% се со 11-20 години работно нскуство, со 8 нлн 24, 24%
со 5-10 годинп работно нскуство, н 10 нлн 30,3% сс со над 21 голннм работно
нскуство.
За категорнјата набљудување се определиле 75 наставници од кон 7 или
9,33% се со над 21 години рабогно нскуство, 35 илн 46,67% со 11-20 години
работно искуство, 13 нлн 17,33% со 5-10 годннн работно искуство, н 20 нли
26,67 се со 5 годипм работно искуство.
За категорнјата играње на улогн се определнле вкуино 52 наставницм од
кон 17 или 32,70% се со 5 години работно искуство,11 илн 21,15% со 5-10
години работно искуство, 15 илн 28,84% се со 11-20 години работно нскуство,
и 9 нли 17,31 сс со над 21 годинп работно нскуство,.
За категорнјата нстражуавње се опредслнле 99 наставници од кои 27 нлн
27.55% со 5 години работно нскуство,13 или 13,26% сс со 5-10 години работно
нскусгво,39 илн 39,79% се со 11-20 годинп работно нскуство, н 20 или 20,4%
се со над 21 години работно нскуство.
хххххххх

Резултатите добиени од истражувањето сс презентиранн на табела бр. 12 и
се компарираат со работното нскуство на наставникот. Од презентираннте
податоци може да согледаме дека работата на проекти со прнстоен процент
се застапенн во работата и на помладнте (29%) н на постарнте наставннци
(33,33%). Сепак најприсутна метода е дискуснјата која во најголем процент
(43,78%) ја реалнзнраат наставннците со највисоко работно нскуство.Исто
така наставннцнте со 11-20год работно нскуство со (46,67%) ја прнменуваат
методата на набљудување.
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Графнкон бр.12. Имплементацнја на современнте методи на работа и
работното искуство на наставникот

Наставншштс со најмало работно искуство ги применуваат со висок
процент современнте методи на играње на улога со (32,70%) поттнкнување
на нспосрсдни активности со (30,30%), работа на проектн со (28,89%).
Заклучок:
Овне податоци покажуваат дека наставниците со најмал работен стаж и
покрај тоа што претпоставувамс дека можда нс се активно вклучени во
сдукацин

ia креативната

настава, сепак во практнката современите

прнстапи на наставата наоѓаат место на нивните часови.
Мошне значаен прндоиес во овис пристапи претпоставуваме дека нмаат
стекнатите знаења во процесот на редовннте студии на факултетот.
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1.11. Работно искусгво на паставникот и формите на
ирофссиомално усовршувањс
Имплемеитацијата на креативната настава псминовно ја наметнува
потребата од кренрање на нови едукативни формн.
Табела бр.13. Работното искуство на наставинкот н формнте(модели) па
совремсннте едукатнвни aicniBiiocTii
Формн иа профссиоиалпо усовршувањс во реализација на крсатнвната настава:
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14

11.57

10

9,62

13

16,25

7

30,43

9

10,71

12

13,49

8

833

38

31,4

35

3339

25

31,25

5

21,74

40

47,62

15

16,85

27

28,13

41

33.89

39

37.5

27

33.75

9

39,13

25

29,76

37

4137

42

43,75

121

100

104

100

80

100

23

100

84

100

89

100

96

100

Истражувањето на формите на современата настава се карактеризира со
податоцн презентирани на табела бр. 13 формитс на професиопалмо
усовршување се проумувани во споредба со
насгавинците.

Професноналното

работното нскуство на

усовршување

во

реализација

на

креатнвната настава се проучува во 7 соодветни икдикаторн и тоа:
JL Учество во разни обуки
2. Учсство на семинари н работилиици во рамките на проектнте
3. Соработување со наставпици од други учнлшнта
4. Правење мали истражувачки проекти
5. Објавување прилози во стручниот печат
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6. Презентирањс и користење на стручна литература
7. Редовно учествување во нитерните обукн во рамките на училиштетео

За

категоријата

учество

во

разни

обукн

се

определнле

вкупно

Ш наставника од кон 28 илн 23,14 % се со 5 голини работно нскуство, 14
илн 11,57% се со 5-10 годими работно искуство, 38 илн 31,4 % се со 11-20
години работно нскуство 41 илн 33,89% со над 21 години работно искуство.
За категорнјата учество на семинари и работнлници во рамките на
проектите се определнлс вкупно 104 наставници од кои 20 нли 19,23% се со
5 години работно искуство, 10 или 9,62% се со 5-10 годинн рабогно искуство,
35 нли 33,89% со 11-20 години рабогио искуство, и 39 илн 37,5% со над 21
годиии работно искуство.
За категоријата соработувањс со наставници од други училишта се
определиле 80 наставници од кон 27 илн 33,75% се со над21 години работно
искуство, 25 нли 31,25% со 11-20 години работпо нскуство 13 плн 16,26% со
5-10 годшш работно искуство и 15 или 18,75% со 5 годмни работно
искуство.
За

категоријата објавување прилози во стручниот печат се опредслнле

помал број наставнмци и тоа вкупно 23 наставници од кои 9 нли 39,12% се
со над 21 годинн работно искуство, 5 илн 21,74% со 11-20 години работно
искуство, 7 илн 30,43% со 5-10 годнни работно искуство и 2 илн 8,7%
наставници со 5 годмпи работно искуство.
За категорнјата правсњс малн истражувачки проектн се определн вкуппо
84 наставници од кои 10 или 11,91% се со 5 години работно искуство, 9 нлн
10,71% се со 5-10 години работно искуство, 40 нли 47, 62% се со 11-20
годнни работно нскуство и 25 нли 29,76% се со над 21 години работно
нскуство.
Вкупно 89 наставпмци се определиле за категорнјата презентирање и
користење на стручна литература од кои 25 или 28,10% се со 5 години
работно нскуство, 12 илн 13,49% се со 5-10 години работно нскуство, 15 нлн
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16,85% се со 11-20 години работно нскуство и 37 мли 41,57% со иад 21
годинн работно нскуство.
'Ја категоријата редовно учествување во ннтернитс обуки во рамките на
училнштето се определени 96 наставника од кон 19 нлн 19,79% се со 5
годими работно нскуство, 8 нлн 8,33% се со 5-10 годинм работно искуство,
27 нли 28,13% со 11-20 годинн работно искуство и 42 или 43,75% се со над
21 години работно нскуство.
Графнкон бр.13. Работното нскуство на наставппкот и формите(моделите) на
професнонално усовршување
ОдО-5 год

Од5-10год

О д Ш О го д

Над21год

Вкупно
Форми на професионално усовршуаање во реализација на креативната
настава

********
Податоците на табелата нп покажуваат дека професионалното усовршување
на наставниците ги примснува снте предложенн форми. Сепак помладнте
наставпици ги преферираат обуките со (23,14%) стручната литсрагура со
(28,10%) и учеството на ссмнпарп со ( 19,23%). Наставниците со работно
искуство од 5-10 i од ги префсрираат објавувањата во стручниот печат со кои
претпоставуваме дека тежнсат да ги презентираат своите достигнувања.
Наставннците од 11-20 год работно искуство гн ирсферираат скоро сите
форми на усовршување со што може да прстпосгавимс дска наставниците од
оваа возраст покажуваат голем ннтерес и заложба во апликацијата на
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современнте наставни прнстапн. Сепак наставницнте со најголемо искуство
се најактивни агенси во аплнкацијата на современнте процеси во наставната
работа.

Заклучок:
На

крајот

може

да

заклучиме дека

фор.мите

на

професионалното

усовршување во реализацијата на креатнвната настава се многубројни н
истовремени

прнфатени

како

реалнзаторн

на

новите

пристапи

во

креатнвната настава.

1.12. Примена на современи наставни техники во креативната
настава
Креатнвната настава обнлува со нмплементацнја на најсовременнте техники
што резултнра со достнгањата не само во педагошкнте наукн туку и во
достигањата на современата технологнја која наоѓа прнмена во воспнтнообразовната работа.

Преглед бц.4 Домннантнн техники во креативната настава

Доминантни техники во
креативната настава

/

%

Презентација со графоскоп

21

16,8

Презентација со Power Point

56

44,8

Моделирање (правењс
модели)

66

52,8

Х2=35,042

df=2 р < 0,05

Прнмената на современите наставни техннкн во креатнвната настава ги
тестнравме преку следните категории : презеитација со графоскоп,
презентација со Power Point, модслирањс ( правење модели).
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За категорнјата презентација со графоскоп се изјаспилс 21 или 16,8% од
наставниците, за категоријата презентација со Power Point се изјасннлебб
илн 44,8% од иаставннците и за категоријата моделирање (правење моделн)
се определнле 66 или 52,8% од наставннцнте.
Графнкои бр. 14. Домннаитни техннки во креатнвната настава

Од изјавнте на наставниците добивме податоцн дека со најголем процент се
присутни техникитс за правење модели (52,80%).Како и презентациите со
Power Point (44,80%). Овне податоцп ни гн поткрепуваат современите
ставовн на наставнпците за се пософнстнцнрана опрема во учнлиштата н со
тоа и соодветната реалнзацнја на наставните часовм.
Вредноста па хн-квадрат тестот (35,042) со
постојат статистички значајни

разлмкм

df=2 покажува

дека

во мнслењата и ставовнте на

наставниците од основното образование во однос на тврдењето дека
прнмената на современнте наставни техпикн

влијас на креативноста на

наставата. Овие резултати покажуваат дска поставената хнпотеза се
потврдува.
Заклучок:
Се претпоставува дека во пдшша едукативната технологија ќе поседува се
поголема присутност не само во училиштата туку н во домовнте иа
ученицнте и другите инстигуции и ќе бидаат осповни двигатели на нзградба
на креативни способности кај учсннцнте.
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1.13. Видови на креативни актнвпости реализираии од
наставниците
Табела

бр.

14.

Видови

на

крсативни

активностн

реализирани

од

наставниците
Соработка
(1*
са 51
х g

§g

н са
СЈ X

Меѓу
насташшцм

Мс/у
учсници

Комупикпцијн
мсѓу
мастишшц
и II
учсннци

Mcfy
нлстивииц
н

Mcfy
учсницн

Конструкптност
мсѓу
шкггшшиц
ии
учсници

Mcfy
настпншш
u

Mcfy
учсници

меѓу
нлетинници
II >-ЧС1П1Ц11

f

%

г

%

F

%

I'

%

f

%

f

%

г

%

F

%

f

%

0-5

19

15,2

6

4,8

5

4

8

6,4

18

14,4

5

4

6

4.8

7

5,6

18

14,4

6-10

6

4,8

8

6,4

3

2,4

6

4,8

7

5,6

2

1.6

6

4^

2

1,6

9

7,2

11-20

14

П,2

15

17,12

16

12,8

18

14,4

9

8

6,4

8

6,4

7

5,6

22

17,6

над21

24

19,2

6

4,8

13

1<М

9

7,2

16

12,8

9

7,2

7

5,6

9

7,2

20

16

вкупно

63

65,76

35

27

21,6

41

32,8

50

40

34

27,2

27

21,6

25

20

73

58,4

Основна карактеристика на наставниците во одделенската настава е
стрсмежот кон крснрање на активности насочени кон креативност пред се од
инвиа страна но со цел да гн потикиат учениците да ги развијат соодветннте
способности.
Во трудот сметавмс дска с значајно да ги проучиме креативните активности
на ученицнте насочувајќи се кон слединте варијабли:
Соработка, комуникацнја и конструктивност. Од добнените податоцн
претставени на табела бр.14 може да се согледа дека во највисок процент
наставннцнте ја преферираат соработката и тоа како меѓу своите колеги
така u во потикнување на соработка меѓу ученицнте.
Меѓу учениците н наставниците во истражувањето секоја креатнвна
актнвност се проучува поссбно ннз 3 подваријаблн наставниците, учениците
и ученицнте и наставннците. Највисок процент наставници сметаат дека
апликацнјага на креативпа пасгава треба да се остварува во соработка со
наставниците

како во

рамките

на соодветното училнште но и во

меѓуучилишна соработка. Чначасн број наставници ги потенцираат и
активностнтс на наставннкот во изградување на соработка меѓу ученнците
35 (28% ) како и соработка мсѓу учениците и наставниците 27(9,6%.)
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Во однос на комуникацијата највисок процент наставници смета дека треба
да се посветат на изградување комупнкација пред се меѓу ученнците со
50(40%).

Значасн

процент

наставници

ја

оценуваат

вредноста

од

комупнкацијата меѓу самнте наставннци пред се од аспект на изградување
на креативни способности н реализација па креатнвната настава.
Во однос иа конструктивноста највисок процент наставннцн ја оцениле како
активност пред и сс насочена кон соработката наставник- ученнк од аспект
на што поуспешно прилагодување на креатнвната настава. Значаен процент
од наставници ја префсрираат н меѓунаставпнчката конструктивност во сите
етаин

ii

елементн на креативната настава. Од аспект на стажот на

наставнииите соработката е пред н се прнсутна карактеристика меѓу
наставпицпте со подолг работен стаж но не е мал н процентот на наставннци
со пократок работен стаж. Слнчни состојбн
процентуалната

застапеност

ма

можат да се согледаат н во

подваријаблнте

комуникаиија

и

конструктивност.

1.14. Факторите за креативност на наставникот
Преглед бр.5 Факторн за креативноста на наставннкот

Ф актори за креативноста на
наставникот

В исоко

Н иско

С редно

Вкулн
0

f

%

f

%

f

%

f

1.Наследните п реди спози ци и

44

35,2

57

45,6

24

19,2

125

2.Средината

81

64,8

34

27,2

10

8

125

З.Активноста на наставникот

91

72,8

26

20,8

8

6,4

125

Проучувањето на факторите за креатнвноста на наставникот пред и се
одлучивме да ги согледа.ме од класичниот пристап на фа 1сторитс за развој на
лнчноста и тоа:
наследннте предиспозиции, срсдината и актнвноста на наставннкот.
Проучување на факторите е проследено е низ три квалитативни разлики и
тоа: внсоко, средно, и ниско делување на факторнте.
Од прсглсдот бр.5 согледуваме дска наставннцнте прсд н сс го соглсдуваат
влнјаннсто на активиоста на паставникот како факгтор со највнсок процент
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но нсто така го иотенцнраат и значението на средината на наставннците за
реализацијата на креатнвната настава.
Сепак значаеп процент од наставинцнте 57(45,6%) го некажуваат влнјаннето
па наследните предизвиии на наставннкот пред и се од аспект на средно ниво
иа делување.
Графнкон.бр. 15. Фактори за креатнвноста на наставннкот
100
оо
so
70
60

so
40
30

20
IO

о

Високо

Средно

Ниско

Заклучок:
Постои многу мал процент на нставшшп кои ннско го оценуваат делувањето
на овне факторн претпоставувајќи дека орнентацијата кон развој на
креативната настава ја согледуваат во други димензни.

1.15. Наставннцнте за креативноста на учениците

Ппеглед бп. 6. Наставниците за креатнвноста на ученнците

Наставниците за креативноста на учениците

f

%

М н о гу (80%)

44

35,2

Д е л у м н о (50%)

76

60,8

5

4

125

100

М а л к у (20%)
Вкупно

Креатнвноста на ученицнте

како комплексна воспитно

образовна

дејност се проучува во процсснте иа голем број димеизни. Само со таков
мултидимензноналеи прнстап може да се стекнат соодвстнн знаења за уште
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поуспешна апликација и развој на оваа наставна форма. Во

таа насока

сметавме да го проучиме н ставот на наставннцмте за креатнвноста на
учениците изградена во процесот на креативната настава. Резултатите се
презеитнрани на 3 квалитатнвнн категорин: многу, делумио и малку само со
намера да добнеме основна проценка од наставницпте бсз подлабоко
навлегување на можностнте на специфична квалитатнвна проценка.
Графнкон.бр. 16. Наставниците за креативноста па учениците
so
70
GO

GO
'IO
30

Г : !i ^

20

т ш

f

i**4.

IO

XIC

O
M

mo

>v ( 8 0 % )
Нлстлоиицитс

Д с / | у м ,,о (Ѕ О % )

v (2 0 % )

ЈЛ крслтиомостл на учсмицитс

Овој приод го оправдуваме со фактот дека креативната настава како
образовна форма нма релативно кратка анликаиија што не дава можност за
проучувањс ииз попрецнзмн н квалитатнвнн категории.
Заклучок:
Во истражувањето се покажа дека највисок процент на наставннцн
сметаат дека ученицнте делумно се адаптнранн на креатнвната настава што
значи дека овој процес треба да се поткрепи со понатамошнн активности и
содржинн за да го достнгне својот максимум.
Сепак во таа насока треба да потенцираме дека значаен број
наставници сметаат дека паставннцптс позитивно ја оценуваа г вклученоста
на учениците 44 (35,2%) во формнте на креатнвната настава.
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1.16. Наставни предметн во кои се нмплементира
креативната актнвпост на ученицнте
Табела бр.15 Наставните предмети во кои се имплемснтира креативната
актнвност на учениците и работниот стаж на наставннците.

Ннво на нмплементирање па наставни

Вкупно

предмети
Многу

«
н
<ј

ѕ

о

н
о
V
Q
еѕ
Q-

Делумно

Малку

f

%

f

%

f

%

f

%

0-5

14

11,2

10

8

4

3,2

28

22,4

6-10

7

5,6

7

5,6

1

0,8

15

12

11-20

22

17,6

11

8,8

7

5,6

40

32

Над21

18

14,4

19

15,2

5

4

42

33,6

Вкупно

61

48,8

47

37,6

17

13,6

125

100

Крсативмата настава, како нов пристап во обраовннот процес во
училиштето мсѓу другото и.ча за цел да i о лоблнжн ученикот до наставниот
магеријал од аспект на поттикнување иа учеиикот за креирање иноват'инпи
созпанпја со кон од една страна ќе му го олеснат учењето а од друга страна
ќе бидат прммснлпвн не са.мо во учењето туку п во практиката.
Основиите теориски насокн водат кои создавање можности за
имплементацнја на креативната актнвност во снте наставни предметн но
сепак овој проиес на имплемептаиија не одн гака лесно. Наставннцнте често
патн крсативноста во наставата не можат да ја имилементнраат по снте
предметн или во снте лекции од еден предмет затоа во трудот се одлучнвме
да ја проучнме иивото на застапеност на креатнвните активностн по
наставните предмстн. Од друга страна го проучува.ме и влијаннето на
работниот стаж на наставниците т.е. дали искуството на наставниците влијае
на аплмкатмвноста иа креатнвната настава илн пак наставниците со помал
стаж се пос.мели во рсалнзацијата на овој процес.
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-

симбиоза на чновации

Во нстражувањето се покажа дека највисок процент наставници
61(48,8%) ги нмплементнраат креативннте активности многу но сепак онне
со помал работен стаж 50% посмело навлегуваат во реализацнјата на
иновацинте. Исто така н наставницнте ол 6-10 гол работен стаж со (46,66%)
ги прнменуваат кретнвннте способностн иа учнлнштето што го поткрепува
сознанието помладнте наставници да сс стнмулираат во реализаиија на овој
внд настава. Сепак мислењата на наставницмте се поделени и во одиос на
големнната на обемот на прнмената на креативните актнвностн м во што
постон значајна поделеност меѓу нив во однос на домннантна прммена на
креатнвноста и делумиа примена на креативноста.
Заклучок:
Тоа не наведува на сознаннето и мокрај актнвноста и популарноста на
имлементацијата на креативните актнвности во наставата сепак во снте
предметн

и сите наставни содржнни

не се подеднакво

податни за

продуктнвна реалнзација.

1.17. Наставниците за причинитс на неможност за поттикнувањс
успсх во креативното учсње
Поеглсд бр.7 Причииа за нсможноста за постнгнувањс успсх во крсатнвното
учење
П р и ч и н а за н е м о ж н о с т а за п о с т и гн у в а њ е у с п е х во
креативното учењ е

Бод

X

Ранг

а)

К л и м а на н е д о в е р б а

179

1,43

1

b)

Р и ги д н и н о р м и

370

2.96

5

с)

С л а б и л и л о ш с и с т е м на м е ѓ у с е б н а к о м у н и к а ц и ја

330

2,64

4

d)

С п речувањ е на н о в и и д еи

271

2,16

3

е)

Н е м о ж н о с т за с л е д е њ е на н а п р е д у в а њ е т о на у ч е н и ц и т е

240

1,92

2

Во

својот

стремеж

кон

што

поуспешна

нмплементацнја

на

креативната настава и потикнување крсативно учење кај учениците,
наставниците забележале постоење на прсчки во образовмнот процес кон го
намалуваат ефектот на креативното учењс. Во истражувањсто се проучени 5
основнн кочници кон гн нспречуваат ученицнте за да покажат неуспех и тоа:
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клима иа недоверба, постоење на ригпдпи норми, лош пристап на меѓусебиа
комупикација, спречување на влез иа иови иден и можност за следење па
напредувањето на ученнците.
Презентираните податоци се проученн во броевн со пресметување на
аритметичка средина и рангирање со кои паставниците исгакнуваат кон
пречкн за нив се кочннци во успешно изведување на креативната настава.
Во нстражувањето се покажа дека препреки сс значајно присутин во снте
наведени индикатори.
Графнкон.бр.

17. Причина за неможноста за постигнување успех во

креативното учење
в П р и ч и н а за
Н С М О Ж Н О С 1 0 30

nOCTHrilyOOItoC

усп ох оо
креотионото
учС1ч»е Б о а

-o'

S'

Но сепак како пречки со највисок ранг се: клнмата на недовсрба н
неможноста за следење на напредувањсто на учениците, и спречување на
новн идеи. Прн тестирањето на она што i о спречува успехот во креативното
учење рапгнрањсто иа причините покажа дека не постон поголема разлика
мсѓу u u в кои го попрсчуваат нли го намалуваат ефектот на креатнвното
учење.
Заклучок: Овие податоци претставуваат значајно сознание кое треба да не
води кон изнаоѓање патишта за намалувањс и иадминувањс па овие пречки.
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1.18. Наставниците за придонесот на пофалбите во успехот на
креативната активност на учсннците
Преглед бп.8. Маставниците за прндонесот на пофалбите во успехот на
креативната активност на ученнцнте
П ридонес н а поф алба
1. Г о л е м а

f
93

%
7 4 ,4

2. С р е д н а

26

2 0 ,8

6

4 ,8

125

100

3. М а л а
В купно

Графикои бр. 18. Наставннцнте за прндонесот на пофалбите во успехот ма
креативната активност на учениците

■ П рид онсс ио пофалба f
■ П рид онсс на пофалба %

Во

многу

истражувања

се согледува

значајноста

на

пофалбата

наставникот врз успехот на учениците бндејќи се покажа како

од

моќно

стимулатнвно средство во прифаќањето на ииовациите од страна на
ученнцпте.
Во истражувањето податоците се презентнранн на преглед бр 8 и графикон
бр.18
Изјавнте за прндонесот на наставннцнте се категоризирани во три
квалитативни показателн голем среден н мал прндонес. Во нстражувањето се
потврди нашата хнпотеза дека пофалбата од страна па наставннцнте за
успехот на ученнците влнја во голема мера со (74,41 %) иа подобрување на
успехот па учениците. Сепак значаен број на наставиици (20,8%) сметаат
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дека пофалбите се осетлива стимулативно средство и треба одмерено и
умерено да се даваат на учениците.
Заклучок:
И едната и другата група наставници во пофалбите гледаат моќно
стимулативно средство пред и се во современнте состојби на нмплементацнја
на креативната настава кога таа гн чекори своите правн чекорн во
образовниот процес.

1.19.

С п о со б н о ста на н а с т а в н и к о т за к р е а т и в н о с т

Пцеглед бр.9. Раигиран.е на способностнте за креативност на наставннкот

Р а н г и р а њ е н а с п о с о б н о с т и т е за
креативност на наставни кот

Ранг

Бод
X

i. Можност за творечка преработка на материјалот

280

2,24

2

2. Склоност кон прифаќање на нови идеи

324

2,59

4

3. Смисла за експериментирање

358

2,86

5

4. Критичност и независност на мислења

510

4,08

8

5. Отвореност спрема нови идеи

210

1,68

1

6. Стремеж за оригинално следење

445

3,56

6

7. Да покаже нови и оригинални идеи

291

2,31

3

8. Отворен и воодушевен од креативни постигнувања

494

3,95

7

Креативната настава во училиштето не е можно да биде успешна ако
наставннкот во било која карактернстика од својата личност не поседува
елементарни манифестацмм на креативност.
Затоа во нашето истражување сметавме за значајно да ги проучнмс
способностите за креатнвност на наставннкот пред

се со рангирање на

способностите за кои наставниците се произнесоа во нстражувањето .
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Рангирањето го сочинуваат 8 способности на маставпиците за креативност
кон во поголема нлн во помала мера ги маинфестираат наставннцнте.
Бндејќн податоцнтс од рангнрањето се презентирани во прегледот бр.9 се
создава можност поедниечно да се согледаат сите поседуванн способностн на
наставницнте со соодветна статистнчка обработка.
Средната вредност е пресметана од даденнот ранг

ма испитаниците

претворен во бодовн.Сснласно тоа, пониската вредност ма арнтметичката
среднна обилува највисока ранг позицмја.
Сметаме за значајно да гн истакнеме способностнте за креативност, кон во
ранг ннзата се најпрнфатени од наставниците. Во согласност со тоа меѓу
најприфатливите спсобности на наставниците т.е. најголем број наставници
високо ги рангнраат следнитс способности за креативност: отвореноста
смрема нови иден со аритметичка среднна(1,68%), можноста за творечка
прсработка на матернјалот со аритметмчка средина (2,24%) >< спремноста за
презентирање на новн оригнналнн нден во наставата со арнтметичка
среднна (2,31%).
Малку понизок ранг имаат следннте способности за креатнвност: склоност
кон прифаќање на нови идеи, смисла за експернментнрање и стремеж за
орнгиналпо следење. Сепак

наброснптс способности за креатнвност

во

основа се најценети од страна па наставинцнте шго може да ис павсдс до
констатацнјата дека наставннцнте гн ценат овие способноети во најголем
број случаи се трудат н ќе се трудат да гн култнвираат што во голема мера
влијае на унапредувањето на квалитетот на креатмвната настава. Значи
способностите на иаставникот овозможуваат

поголсма креативност во

наставата.
Заклучок:
Сепак нужно е да истакнсме дека создаваи»ето на рамгот на способностн се
карактеризнра со тесна разлика во рангирањето со што се истакнува
значајноста на прнсутноста н поседувањето иа cure павсдеим способности иа
креатнвност на наставникот.
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1.20.

Најефективниот пат до креативна работа

Преглед бр.10 Најефективниот пат до креативна настава

Најчесто Вкупно

Најефективниот пат
до креатнвна настава

Ретко

Често

Со самостојна работа

16

67

42

125

Со партнерска работа

3

34

38

111

Со тимска работа

6

44

75

118

Вкупно

25

145

155

354

Патиштата за реалмзацмја на способностите на креатнвната работа на
наставникот се карактеризираат со специфимни пристапн н достигнувања.
Сметавме дека е корнсно да се проучи ннвого на сфсктнвниот пат за
реалмзацмја на креатнвната настава врз основа на изјавнте од наставнлцнте
со цел да се придонесе во извесна смисла, во согледувањето на ефективните
патмш га за гоем број наставници во потрага кон сс поголема апликативност
на оваа наставна форма во образовниот процес. Во истражувањето се
предложиа 3 основни вида на креатнвна наставна работа н тоа: самостојна,
партнерска и тимска од спект на нивната прнменлнвост во училиштето.
Графнкон бр. 19 Најефективниот патдо креатнвна настава
Н а ј е ф е к т и в н и о т пат д о к р е а т и в н а н а с т а в а
■ С о с а м о с т о јм а р а б о т а

Рстко

■ Со партн ерска работа

Ч ссто

■ Со ти м ск а работа

Н а јч е с т о

Во истражувањето сс покажа дека наставницнтс ја префернраат
самостојната работа во креативиата настава но со мошис висок процент ја
подржуваат и партнерската работа со која се создаваат можностн за
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меѓусебно дополнување п подржување. Наставниците ја могснцнраат н
тимската работа како најчесто применета метода прнсутна во снтс фор.ми на
сдукација, зајакнување и креамрање на наетавата во училнштето.
Заклучок:
Затоа со право може да заклучнме дека сите три пристапи во настојувањата
да се реализира квалитетна наставна работа се наоѓаат во субордпннран
однос и само така може да се согледа перспсктнвата во успешната
реалнзација на оваа форма.

Листа на учесници во ппоекти вклучени во нашето
истражхвање
Како потврда на сс поголемата вклученост на наставнпцитс во проектните
актнвности а со тоа сс иоголемата п се помасовната прнмсна на новнте
образовнн технологнн ја павсдувамс

листата иа учество на проекти на

наставниците вклученн во нешто.

Табела бп.16.
Г.р

Работното искуство н полоз па иасгавникот
У ч ество во п р о е к ти

До 5
год

Од
6-10 год

Од
11-20год

Над
21год

Вкупно

1'

f
8

f
11

22

1

Чекор ио чекор

1

Г
2

2

Училиште по мерка на детето

2

3

1

2

8

3

Еднакви образовни можности
за дсцата роми

1

1

2

/

4

-1

Животни всштини

2

2

4

3

11

5

Tool Kid

2

1

6

7

6

/

1

1

/

1

1

8
9

Мултикултура на
образованието
Активма маст.интер. учење
Граѓанско образованне
Основи на демократијата

16
2

1

/

13
6
6

5
2
3

20
8
10

10

Edubuntu

2

1

3

4

10

7

f
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11

Модернизација на
образованиет

12

Критичко мислење

13

Програмско образование

14

15
16

4

1

8

10

/

/

1

/

Претприемничко учење- бизни

1

1

/

1

Бизнис иафаризам
Пеп -Усаид

6

/

4

4

1

/

/

2

23

1

14
*>
Ј

17

Имплементација на детските
права

18

Работа со компјутери

1

1

19

Креативна настава

1

1

20

Наст. Прог.Intel 1Clasmode

1

2

21

Обука за примена на образ.
софтвер

22

Ефективно училиштс

1

23

Техники за учење

1

1

Училишна мрежа

1

1

24

25

26
27
28
29
30
31
32

33
34

Унапредување на
наставата no
математикаи
природни науки
Вреднување и
оценување
Млади менаиери
Инклузија на деца
со посебни потреби
Менторство на
наставници
ИКТ во настава
ВИП- компетенци
Сумативно и
формативно
оценување
Примена на
истражувачки
методи
Откривање и работа
со надарени деца

1

1

1

/

3

/

л

1

4

ј

2

1

1

1

Ј

1

4

/

2

1

/

2

/6

1

6

•Ј>
5

13
1

2

2

1

1

1

1
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2.

Анализа и интерпретација на резултатите од
скалата на проценка на паставниците за
куеативната настава

Преглед бр. 11 Скала на процена па иаставницнте за креативната настава

ПО ГТИ КН УВАЊ Е И
М АН И Ф ЕС ТИ РАЊ Е НА
КРЕАТИВНОСТ
1. Колку наетавникот за

БОД

X

РАНГ

530

4 ,2 0

8

532

4 ,2 6

7

537

4 ,3 0

6

492

3 ,9 3

15

454

3 ,6 3

15 .

530

4 ,2 4

8

креатнвност во наставата може да
ги поттикнува учениците?

2. Колкава е епремноста на
наставникот со почитување да се
однесува спрема прашања и идеи
на ученицнте?

3. Колкава е потребата за постојано
развивање на л>убопитност за
креатнвност кај учениците?

4. Колкаво е потгнкнувашето на
иницијативата, разновидннте
приодн и решенија?

5. Колкаво е ослободувањето од
стравот од грешкн?

6. Колку наставната метода треба
повеќс да е свртена на ученикот a
помалку на наставннкот?
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7. Колку Вие се сложувате со иденте

518

4 ,1 4

10

433

3 ,4 6

17

453

3 ,6 2

16

520

4 ,1 6

9

487

3 ,9 0

13

542

4 ,3 3

5

542

4 ,3 3

5

566

4 ,5 3

1

538

4 ,3 0

6

на ученнцнте во својата работа?

8. Со колкавн средства располагате
во самостојната работа на
учениците?

9. Колку учениците се корнстат со
разработка ма творечкн нден?

10. Колку наставникот планнра
содржини за кој учениците ќе
можат творечкн да
ннтерпретираат?

11. Колкави се можносгите за
следе1БС на ученнковото
унапредување?

12. Колку мотнвацнјата ја
поттикнува креативноста на
ученнкот?

13. Колку тнмската работа е значаен
стожер на твореш гвото?

14. Колку создавањето на
соработничка училишна
атмосфера ја поттикнува
крсативноста?

15. Колку програмите да содржат
крсативни актнвности?
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16. Колку давање посложенн задачн
за истражување?

465

3 ,7 2

14

17. Колку сте актнвни и нстрајни прн
решавање на проблем?

560

4 ,4 8

2

18. Колку греба ученицнтеда се
ослободат од стравот од грешки н
обвинувања?

544

4 ,3 5

4

19. Колкаво треба да биде
подржувањето на детската
фантазија за креативно
создавање?

551

4 ,4 1

3

20. Колку може да се стекнат н
акумулираат знаења од одреденн
области?

491

3 ,9 4

11

Скалата на процена на резултатите на наставниците за креатнвната настава
содржн 20 скалерн за поттикнување н манифестирање на креатнвноста, со
популацнја од 125 наставници.
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Графнкон бр.20 Скала на процена на наставннцнте за креатнвната настава
ПОТТИКНУВАЊЕ И МАНИФЕСТИРАЊЕ НА КРЕАТИВНОСТ БОД
X.

К а л в у л а с т а а а а г а ( 1 а в р г * т е а а о г т в о и а с т а в г г а м с ж г д а 1а

и о т т и и г у м у ч г M M ip ir 7
2

К о л u o a г с п р г м л о с т а м а и а с т а а в н к а т с о п зч к туа д * к с д а с г

о д а г с у м с п р ѓ м а п р а а * « а ■ а д е а м а у ч г л ш (г т е ?
3

К о л м и г п о т р г б а г а 1 В п о с т о | а * о р « е * а а » * е и а / * у б с г ш г » 10стЈВ

■р r e m т о с т аа| у ч е т ц a r r ?
4

К о л к д е з г п о т т * 1ш у ѕ а » в г т о и а а и а ц а | ж п 1В*та, р о н о п д и а г с

приоди и р г ш г *■)■?
5

К ол и ааос о сд о6 оА У М » * гго о д стр« в а то д |р г* и ш ?

6.
М а л * уиастааи вгам сго д а тре1 а п а в с ќ с д л г с а р т п а и а
VN е л ■ >01 a п о м а л ву м а и а с т м м ■ м тт?
- 1.

К о л к у В а е с г сло ж ум гтт с о а д г а

рввота?
I

С о а с л к а а а с р г д с т в а р а а 10Л Ј1 а т г а о с а м о а о ) а а т а р а 6 о т а л а

учсаадаге?
9

К о л а у у ч е а а ц а те с г к о р а гтттсо р л р а б а т а м а т к з р е ч а ад е и ?

1 0 . К о л к у л а с т а а м а к ш 1 1 л а м 1 р а (0 А р м ш н в |а и Ј у ч с 1 а ц а 1 г п м с м (
т * о р еч «■ д а a ■ t t р о p r а р аат7
11. К а л к л м с г м о м и а о п а т п а с л г д т г л ауч ги вко ао то
уа и р гд ум н е ?
■ 12 . К о л н ум ати аац аЈгсвЈап о п акл уаЈв р гати вп остги ауч гл тг?

1 3 . К олкутвм сидтаработве Ји ^ в ги сто ж гр и атв о р ги л ао ге ?

■ 1 4. К о л кусо Јд аи д ето аа со р аб оп ш ч м уч а л н ш и авто сф гр л ^ а
п о п и н м у а а up е a m вло о а7
" 1 5 . К о л и у л р а 1 р а м а т г д а (с д р ж д 1 1 р г а т 1 в т « гти ви оств?

■ 16. К о л куд а п м е а о сл а « та } а д 9 < а 1 а а гтр л ^ ги » « е ?

■ 17

К с л к у с т с а а т в а в а ■ a c r p a p ia л р л р с а м м г г е м а п р о б л г м ?

• 1 1 . н о л к у т р с б а у ^ ѓ л а д к т г д а с с о с л о 6 а д а т о д с т р а * о т с д | р е и л 1л ■
o la u y a a n a ?
■ 19 К с л к л а с т р с б а д а 6в д е п о д р « у в » * сто и а д ггс кгта ф а и п о в |а )а
врсв тааи а с о Ј д а м м е ?
■ 20. К олкум ож ^ д асг с тсж в тв а л у м у гм р в го н в т а с д с д р гд е н а
о бл а гта?

На 20-те поставенн прашања на скала од 1-5 бода н седобненн следните
резултатн:

1) Првото прашање, колку наставникот креатнвноста во наставата може да
го поттикнува кај ученнцнте е оценето со средна вредност 4,24. Тоа
покажува дека наставникот може да го поттикнува ученикот на
креатнвност со висок степен па веројатност на нсполиувањс.

Бод

X

Ранг
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530

4,24

8

2) Второто прашање колкава е спремноста на наставннкот со почитување да
се однесува спрема прашања н иден на учениците, од страна на
маставниците од можни пет степенн е со средна вредност од 4,26 што
покажува висок степен на проценка на наставннкот спрема прашањата и
ндеите на учениците. Ова покажува дека проценката е на многу внсоко
ннво.

Бод

X

532

4,26

Ранг
7

3) Третото прашање колкава е потребата за постојано развнвање на
љубопитност за креативност кај учениците, ја оценува проценката со
4,30% што ја одразува потребата за постојано развивање на љубопитноста
за креатнвност кај ученицнте.

Бод

X

537

Ранг
4,30

6

4) Четвртото прашање за проценка на нницијативата, разновиднитс приоди
и решенија

во примената накреативната

настава наставпицнтс

проценнја со 3,93од скалата сопет сдиници. И овојпоказател е мошпс
внсок м го отсликува настојувањето на наставникот за подтнкнување на
иницијатива.

Бод

X

492

3,93

Ранг
15

5) Пстото нрашање, колкаво е ослободувањето од стравот од грешки се
однесува на проценката за ослободување на стравог од грешки

за

разлика од другнте проценкн испнтаннте наставници го проценуваат дека
се ослободуваат од стравот од грешки во процесот на креатнвната настава
но сепак како иновативен прнстап во наставата сепак за одреден број
паставницн с прнсутен стравот од грешки што прстпоставуваме дека
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може да го отежпе процесот на реализација иа крсатмвпата настава од
страна на тне наставници.

Бод
454

X

Ранг

3,63

15

6) Шестото прашање колку наставната метода трсба повеќс да е свртена на
ученнкот а помалку на наставникот се однесува на проценка за
прнлагоденост на иаставннте методи кон капацнтетот на ученикот. Од
проучените податоцн се гледа дека голем број наставннци 424 се
согласуваат наставните методн да се усмерени кон поттикнувањата на
ученикот во совладувањата на наставната содржина со прнмена на
креатнвната технологнја.

Бод

X

Ранг

530

4,24

8

7) .Седмото прашање - колку наставниците се сложуваат со идсите на
ученицнтс во нивната работа сс одиссува во проценка на наставннцнте со
сложување со нденте

на ученнцнте

во процесот на реалпзација на

креативната мастава.
Значителен број на наставннцм гн прнфаќаат нденте на ученицнте
за креативно творештво н со тоа гн поттикнуваат да бндат
креатори во наставата. Обработката па податоците ни покажува
средна врсдиост 4,14

бод 518

и Рнгнрање на10-то место од 20

проценки.

Бод

X

518

4,14

Ранг
10

8. Осмата проценка на наставницн со колкави средства располагаат во
самостојната работа на ученнците се однесува иа средствата со кон
располагаат во самостојната работа со ученицитс. Со оваа проценка
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наставннците потврдуваат дека се малку задоволнн од средствата со
кон располагааат учениците во самостојната рабпота со средна
вредност 3,46. Со тоа нивната проиенка е многу ннско ниво т.е. е
рангирана со ранг на 17 место.
Со тоа претпоставуваме дека ннското рангнрање се однесува пред и се на
располагање со современите технологии (компјутер,вндео бнм,пауер поинт).

Бод

X

Ранг

433

3,46

17

Горенаведеннте податоцн ја презентираат реалната состојба на скалата на
процспка на наставницитс на ова прашање.

9. Деветото

прашање од скалерот, колку ученнците се користат

со

разработка на творечкн нден, нсто така се рангира на ннско место од
ранг лнстот 16 со средна вредиост нлн аритметичка срсдина 3,62 што
ini

покажува

дека

наставниците

проиенуваат

дека

ученнцнте

ограничено се корнстат со разработка на творечкн нден. Добиените
податоци ги презентираме со цел да биде појасна сликата за оваа
проценка.
Бод
453

X

Ранг

3,62

16

10. Десетото прашање - Колку наставникот планира содржинн за кој
ученицнте ќе можат творечки да ннтерпретираат, го проценув
насгавниковиог капацитет во планирањс на содржините за творечка
интерпретација

од

страна

на

ученицнте.

Иако

наставницнте

проценуваат релатнвпо високо 4,16 сепак рамгнрањето на девето место
покажува пред н сс дека тие не се само крнтнчни туку пред се реалнн
во оваа проценка.
Бод

X

520

4,16

Раиг
9
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1 1. Едннаесетото

прашањс

колкавн

сс можностнте за следење

на

учениковото унапредување, се однесува на проценка на наставникот за
можноститс за следење иа учениковото унапредување;
Оваа прашање од страна на наставницнте с проценето на релатнвно ниско
ннво со средна

вредност 3,90 и рангирано

13 што покажува дека

наставннцнте се крнтнчнн туку дека се објектнвнн во проценката за слабата
можиост н следење на ученнковото унапредување.

Бод
487

X
3,90

12.Дванассетото

Раиг
13

прашањс

колку

мотивацијата

ја

поттикнува

креативноста на ученнкот сс однесува на происнка на наставншште
ко.шсу мо i nuaiuijaia no иасЈашаза ja iiorjsiKijyita иф еапиш опа

ш

учеиикот.
Во проценката на ова прашан»с со 4,33 е рангирано на петото место што
ја потенцира реалноста на наставницнте не само на значењета на
мотнвацнјата во наставата туку н за нсдостатоците во креативната
насз ава што може да се јават ако наставникот не гн мотивнра ученнцнте.

Бод

X

542

4,33

Ранг
5

13. Следното прашање - колку тимската работа е значаен стожер на
творештвото, во скалата на процена на наставннците се однесува на
проценката од значението за тнмската работа во креативната настава.
Најголем број маставницн даваат висока проценка на значеннето ма
тимската работа што претставува познтнвен нсчекор во процесот на
реализација на креатнвната настава.
Проценката со средна вредност 4,33 на петтото место од рангот од 20
прашања ја потврдува нсопходноста од примената на тнмската рабога.
Оваа се потврдува со долунаведените податоцн:
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Бод

X

542

4,33

-
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Ранг
5

14. Следното прашање колку создавањето на сорабоничката учнлншна
атмосфера ја

поттнкнува креативноста, е значајно прашање во

скалата на проценка на наставиицитс која се однесува на проценката
на наставниците од потребата за создавање на соработничка учнлншна
атмосфера која поттикнува на креативност. Сите испитани наставницн
нстакнуваат дека градењсто на соработннчка учнлншна атмосфера е
основниот

двнгател

во процесот на реалнзацнја

на креативната

настава затоа процениле дека соработинчката училишна атмосфера
с рангнрана на прво место со 4,53 средна вредност.

Бод

X

566

4,53

Ранг
1

Овој показател не поттнкнува на заклучокот

дека проценката на

наставниците за значението на соработничката учшпинна атмосфсра
влева оптимизам во успешното реализирање на креативната настава.

15. Следното прашањс на скалерот - колку програмнте да содржат
креативни активности, се однесува иа процена на наставниците колку
наставните програмн даваат простор за реализација на креатнвнн
активности.
Со оваа проценка наставниците ја согледале реалноста во адаптнрањето
на програмскнте содржинн кон креативната настава. Нивната проценка
дека програмнте во основа даваат простор за реализација на креативната
настава сепак со рангнрањето на шестото место , и средна вредност од
4,30 упатува на потребата да се сторн уште многу во адаптирањето на
ирограмите за овој вид настава.
Бод

X

538

4,30

Ранг
6
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16.Прашан»ето

колку

давање

посложеин

задачн

за

истражување,

проценката на наставнмцпте за присутноста на посложени задачн во
истражувањата во доменот на креативната настава покажува дека
наставниците сметаат дека посложените задачи за нстражување не се
ннти адекватни ннти стимулатнвнн во сегашното имплементирање на
креативната настава раигирајќи го на 14 место од рангираните
прашања со средна вредност 3,72.

Бод

X

465

3,72

Ранг
14

17 . Седумнаесетото npauiaibc колку наставниците се активни и нстрајнн
прн рсшавање на проблсм, се одмесува за проценка на наставниците на
пивиата актнвност и истрајпост nри решавањето на проблемнте при
рсализација на крсатнвпата насгава.
Најголем број

испитани

наставпици

оценуват дека

посетуваат и

актнвност и истрајност во процесот на примена на релативпо новнте
пристапн во креатнвната настава бндејќн битно се разликуваат од
претходната класична настава.
Оваа способност ја поседуваат наголем број од испитаните наставници
со ранг на второто место и средна вредност од 4,48.

Бод

X

Ранг

560

4,48

2

18. Во одпос на прашањето за проценка на наставннцнте колку треба
наставниците да гн ослободат ученицнте од стравот од грешки u
обвинувања

се

презентнрани

податоцн

наставници не само што се свесни

кон

покажуваат

дека

од опасноста од овој вмд

обвннувања туку нсто така се свесни дека треба да сторат огромнн
напори да гн ослободат учениците во креативното мислење н делување
пред се поради фактот што еден период од ннвното образование па дури
199
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и cera е присутно мсханичкото учењс и интерпретирањс . Важноста на
овие проценкн сс прсзснтирани на слсдните вредностн:

Бод

X

544

4,35

Ранг
4

19. Колкаво треба да биде подржувањето на детската фантазија за
креатнвно создавањс? - Зпачајно прашањс во скалата на процена на
наставниците се одиссува за улогата и иодржувањето на детската
фантазија во креативното создавање.
Значаен број наставници оваа активност па учеиицнте ја процснуваат
како корисен двигател и оспова во процссот на нмплемснтацмја на
креативната настава. Помогиата не само од наставата туку и од
можностите што ги нуди соврсмената технологија која се повеќе е
достапна па ученнцнте наставинците ја оцеиуваат како можие значаен
процес и ја раигнраат на третото место од 20-те прашаања со средна
вреднос 4,48.

Бод

X

Ранг

551

4,41

3

2 0 . Последното прашање колку може да се стекнат и акумулираат знаења
од одреденн области во скалата за ироцсна на наставниците се однесува
иа можноста за

стекнувањс и акумулнрање знаење од одредснн

области.
Имајќн во внд дека овој внд настава постепено навлегува во сите порн па
наставннте програмн сметаме дека одговорот на наставниците не го
подржуваат овој пристап само во одреденн однапред дсфинирани
наставнп содржини во учнлншните програмп.
Затоа претпоставуваме дека тие овој присгап го сметаат за релатнвно
малку соодветен а рангирајќи го на 11 одпосно 13-то место со средна
вредност 3,94.

Бод

X

491

3,94

Ранг
11
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Проценката на наставннците за значајни прашања во реалнзацијата
на креатнвната настава прндонесува во овој труд да се согледат
основннте пара.метри за успешно спроведување на креативната настава.
Основните рангови т.с првите највнсокнте ранговн во скалата на
процснка

се

однесувааг

на

соработничка

училншна

атмосфера.

Истрајноста при решавањего на проблемнте, подржувањето на детската
фантазија за креативност и ослободувањето на учениците од грсшки и
обвипувања во процесот
поставуваат

темелите

на творечката работа во училиштето гн
на

основните

смерници

во

успешното

нмплементмрање на креатнвната настава во учнлиштето.

Заклучок:
Во однос на основниот и носечкиот индикатор во скалата на процсиа на
наставницнте за креативната настава а се однесува на поттнкнување и
маннфестирање иа креатнвноста нспитаните наставиици ја процениле со
срсдна вредност 4,11 со што претпоставуваме дека ги согледале основните
парамстри во ммплементацнја на креатнвната пастава и со тоа го
потврдуваат фанггот дека нашнте наставници имаат капацитет и знаење
за реализацнја на креативната настава во нашите училншта.
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3.

Анализа и интерпретацнја на резулгатите од истражувањсто
спроведено со ученицитс

3.1.

Влијанието на наставникот врз креативноста на ученнкот и
полот и успсхот на учениците
Хипотезата наставникот влијае врз креатнвноста на учениците во

трудот ја тестиравме преку неколку катсгорин

и тоа: поставува

разбирливн прашања, поггнкнува на давање одговори, нитереснн лекцнн,
лесмо за учење, се днскутира со наставннкот.

Т а б с л а б ц .1 7 В л и ја н и е т о н а п а с т а в н н к о т в р з к р е а т н в н о е т а на у ч е н и к о т и
п о л о т и у сп е х о т на у ч е н н ц н т с

4Ј
1—

1
§
с

, 2
с =
£ ?
^
•т

5
£ _

3

2

В л и ја н п е т о н а н а с т а в н н к о т в рз к р е а т н в н о с т а н а у ч е н н к о т
П оттикнува
И нтересни
П оетавува
Л е с н о за
Сс
лекции
на д а в а њ е
учењ е
разбирлм вн
дискутира
праш ањ а

о д говор и

Вкупно

со
наставннкот

f

f

%

f

f

%

f

81

%
8,62

30

3,19

51

5,42

f

М

106

%
11,28

ж

101

10,74

18

1.91

92

9,79

54

5,74

50

5,32

315

33,51

м

31

3,30

6

0,63

32

3,40

23

2,45

15

1,60

107

11,38

ж

20

2,13

5

0.53

24

2,55

8

0,85

10

1,06

67

7.12

м

12

1.28

9

0.96

12

1.28

9

0,96

20

2,13

62

6,60

ж

14

1.49

6

0,64

13

1,38

7

0,74

16

1,70

56

5,96

2

4

0,43

17

1,80

1

0,10

7

0,74

8,51

495

52,66

8,20 445
16,70 940

47,34

41

%
4,36

309

%
32,87

м

3

0,32

3

0.32

5

0,53

ж

2

0,21

1

0,10

2

0,21

1

0,21
0,10

м

152

16,17
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13,83

85

9,05

80

ж

137

14.57
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3.20

131

13,94
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77
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8,30

289 30,74

261 27,77 155 16,49 157
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н

п р о ц е н т и со р и х2 в р е д н о с т .
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Графнкон бр.21. Влнјаннето на наставннкот врз крсативност на ученнкот
и полот н успехот на учениците

В л и ја н и е т о н а н а с т а в н и к о т в р з к р е а ти в н о с та
ta
Поставува разбирливи npamaiba %
□ Поттикнува na даваи5С0д10В0ри %
Имтсрссми лскции %
Лесно за учењ е %
е

п Постаоува разбирливи лраш ањ а I
еѕ H o i гикнува на д авањ с одговори f
■ Ингерссми лекции f
Е Л есно за учењ е I
Сс дискутира со настаоникот f

С&диску.1ирд-:ср-иас 1аш ш ко 1_%

Категоријата поставува разбирливи прашања ја нзбраа вкупно 289 ученнцн
илн 30,74%. Од ннв 106 (11,28% ) се ученици од женски пол и 101(10,74%)
ученици ол машкн пол со одлнчеи успех; ученицн со .многу добар успех се
определилс за оваа категорија 51 од кон 31( 3,30%) се ученицн од женскн пол
и 20 (2,13%) ученици од машкн пол. Истата категорија ја нзбраа 12 (1,28%)
ученнцн од машки пол н 14( 1,49%) ученнци од жеискн пол кои имаат добар
успех и ученици со доволен успех се определмле за оваа категорнја 3 (0,32%)
ученнцн од машкн пол н 2( 0,21%)учсинцн од женскн пол.
За категортијата поттнкнува ма давањс одговорн сс определилс
вкупно 78 ( 8,30%) од учениците. Од нив со одлнчен успех се 48 од кон
30(3,19%)се ученици од машки пол и 18 (1,91%) ученици од жепски пол. Со
многу добар успех се 6 (0,63%) ученицн од маипсм пол и 5 (0,53%) ученнцн од
женски пол. Од учениците со добар успех за оваа категорнја се определија 9(
0,96%)ученика од машкн пол и 6(0,64%) од женски пол. Во најмал број н
процент ученнцн се оние со доволен успех што сс опредслилс за оваа
категорија и тоа 3( 0,32%) се ученици од машки пол и 1 (0,10%) ученик од
женски пол.
'За катсгорнјата интсрссни лекции сс определији ккупно 261 (27,73%
)ученици. Од ннв со одличен успех од машкн иол се 81 (8,62%) од учениците
и од женскиот пол 92 ( 9,78) ученнка од женски пол.
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Со многу добар успех од машки пол се 32 ( 3,4% )ученика и од женски пол 24
( 2,55%) ученика. Со добар успех од машкиот пол 12 (1,28%)ученика и 13
(1,38%) ученика од женскнот пол. Со доволен успех од машки пол 5 (0,53%)
ученици и од женски пол 2 ( 0,21%) ученика.
Категорнјата лесно за учење ја избраа вкупно

155 (16,49%) од

учениците од нив 51 ( 5,42%) се учсницн од машки пол со одлнчен успех и 54
(5,74%)ученици од женскн пол со одлнчен успех. Ученици со многу добар
успех од машки пол се 23 (2,45%)и 8 (0,85%) ученнка од женскн пол. Со
добар успех за оваа категорнја се определија 9 ( 0,96%) ученика од машки
пол 47 ( 0,74%)ученнка од женски пол. Во мошне мал број се ученнците со
доволен успех и тоа 2 ( 0,21%)ученнка од женски пол.
Категорнјата се дискутира со наставннкот ја избраа вкуппо 157
(16,70%)од ученнцнте од кон одлнчнн од машкиот пол се 41 (4,36%)ученика
и 50 (5,32%) од женекиот пол, со многу добар успех се 25 ученици од кои
15(1,60%)се од машкн пол и 10 ( 1,06 )од женски пол. Со добар успех за оваа
категорија се определија 20

(2,13%) ученнцн од машки пол н 16

(1,70%)ученнци од жснскн пол, од учсннците со доволен успех 4 ( 0,43%) се
определнле од машкн пол и 1( 0,10%) ученнк од женскиот пол.
Табела бп.17.1. Влнјанието на наставникот врз креативпост на ученнкот н
успехот на учениците
£

ѕ

X ?

g i

> ?
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р азб и р л и в и
п р аш ањ а
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Л есн о за
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48
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6 6 ,3 8
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51

5,43

11

1/17

56

5,95

31

3,29
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2,66
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18,51

3

26

2,76

15

1,59

25

2,65

16

1,70

36

3,83

118

12,55

2

5

0,53

4

0,42

7

0,74

3

0,31

5

0,53

24

2,55

289

30,74

78

8,30

261

27,77

155

16,49

157

16,70

940

100

Вкупно

X *=31,007

df=12

р<0,05

С= 0 3 7

204

Креативната настава - симбиоза на иновации
Графнкон бр. 22. Влијаннето на наставннкот врз креативност ма
ученнкот и успехот на ученнците
В л и ја н и е т о на н а с т а в н и к о т вр з
креативноста на учен и кот
250

-15
04

L i3
0 2

П оставува
р а зб и р л и в и
npaiuaiba

Погтикнуоа
на д а в а њ с
од го во р и

И нтсрссни
лскции

Л ссм о за
УЧСЊ С

Сс

дискутира
со
наставникот

Пресметаниот хи-квадрат тест со вредност (31,007), покажува дека постојат
статистнчкн значајни разлнкн во одговорнте на учениците по нивниот успех
во однос на прашањето за влијанисто ма наставникот

врз ннвната

крсатнвност.
Добнениот резултат покажува дека поставената хнпотеза се потврдува.
Коефнцнентот иа контннгенција

(С= 0,17) го означува ннтензитетот

на

моврзаноста помеѓу варнјаблите и е статистнчки значасн на ниво од 0,05 т.е.
тој укажува на поврзаност со слаб интензнтет помеѓу овне варнјабли.
х х х х х х х

Целнот процес на креатнвна настава не може успсшно да се рсалнзнра
бсз адекватна улога

иа наставникот no сепак доминантно влијание

насгавшпсот рсализира во поставувањето на разбирлнвн прашања (30,74%)
во предавање на ннтересни лекции со (27,77%) но и со презентирање на
материјал лесен за учење (16,49%) но и материјал кој овозможува дискуснја
со наставникот (16,70%). Во однос на успсхот иа ученнците (66,38%) се
ученнци со одличен успех, со приближно сличсн процентуалсн резултат 32,81
за машките и 33,51% за женскнте.
Учсннците со многу добар успех со (18,51%) го подржуваат влијанието
на доминантноста на веќе спомепатнте независии варијабли.
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'Заклучок:
Овие податоцн ја потврдуваат зиачајноста на наставникот пред се во
однос на поставување разбнрливн прашања во текот на наставата во
избирањс на лекцин со интереснн содржини кон ќе им го траснраат патот
во креативното учење.

3.2.

Попикнувачи за актнвност на часовнте и полот и успехот
научениците

Во процесот на проучување на креативната
проучувањето

настава е вклучено н

на активноста на ученицитс на часовите.

Активноста на

учениците на часовнте ја тестиравме преку категориите и тоа: клима на
соработка,

мотивација, прашања што поттнкнуваат актнвност, желба за

најдобра оценка, интересни лекции.
Табела бр .18. Поттнкнувачи за актнвиост на часовитс и полот и успехот на
ученнците.___________________ _______________
П о т т и к н у в а ч и за а к т н в н о с т н а ч асо вн те
ИО
Желба за Интересни Вкупно
Ќлима на Мотивација Прашања
aС
а ,|
најдобра лекции
соработка
што
Z
оценка
поттнкнуваат
р >•
актнвност
is
%
f
%
%
_ [f
%
f
f
f
%
%
f
1,49
7.45
5,42
70
51
24 2,55
309 32.87
5 м Т 150 15.96 I i
0.96
6.28
ж 146 15.53 9
59
62 6.60 39 4.15
315 33.51
1.17
2.45
1.59
4.78
23
15
107 11.38
4 м |4 5
И
12 1.38
3.19
0.74
1.49
0.74
0.96
14
9
ж 30
7
67 7.12
7
0.53
0.74
1.60
0.53
3 м 30
ш
5
_7
15
5
62 6,60
0,53
0.74
1.90
0.64
7
20 2.12 6
56 5.95
ж 18
5
0.32
0.64
0.10
0,43
0,32
1,80
2 м 6
3
3
1
4
i i
0.21
ОЛО
0.10
0.21
0,10
0.74
ж 2
1
2
1
7
1
9.04
4.78
24.57
3,30
10.95
45
103
85
495 52.66
21
о m T 231
ѕ
8,62
ш
81
91 9.68 55 5.85
445 47.34
с ж 196 20.85 22
5.64
19,57
Ѕ
427 45.42 53
184
176 18,72 100 10,63
940 100
ѕа
___1____
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Графнкон бр.23. Поттнкнувачн за актнвност на часовите н полог п успехот
на ученицнте.

Вкупно ученици од машки н женски пол ја избраа категорнјата клнма на
соработка

со 427(45,42%). Категорнјата клнма на соработка ја избраа

150(15,96%) ученици од машки пол со одличен успех и 146(15,53 %) ученшш
од женски пол со одличен успех.
Истата катсгорија ја избра 45(4,78%) ученици од машки пол и 30 (3,19%)
учеинци од женски пол со многу добар успех. Ученнцнте со добар успех кои
сс определија за оваа катсгорнја се 30(3,20%) од машки пол и 18(1,90%) од
женскн пол. Најмалку сс определна за оваа категорија ученици со доволен
успех и тоа 6(0,64%) од машки пол и 2(0,21%) ученицн од женски пол.
За категоријата мотивацнја вкупно се определнле 53(5,64%) ученнцн
од машки н женски пол . Од иив за оваа категорнја 14(1,49%) се ученнци од
машки пол и 9(0,96%) од жеискн пол со одлнчен успех и ученици со многу
добар успех кои сс определнја за ова категорнја се 11(1,17%) од машки пол и
7 (0,74%) ученнци од женскн пол. Истата категорија ја нзбраа и ученицнте со
добар успех и тоа 5(0,53%) од машки пол и 5(0,53%) од жеискн пол. Со нај.мал
и нст процент категорија ја нзбраа и ученици со доволен успех н тоа со
1(0,10%) од машкн и од женскн пол.
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Категоријата прашања што поттикнуваат активностја нзбраа вкупно
184 (19,57%),од кои машкн 103 (10,95%) и женски 81 (8,62). Од ннв со одлнчен
успех сс 70(7,45%)ученнцн од машки пол н 59 (6,28%) ученици од женскн
пол.
Со многу добар успех за оваа категорија се определнја 23 (2,45%)ученицн од
машки пол и 14 (1,49) ученнци од женски пол, потоа со добар успех се
определилс за оваа категорнја по 7 (0,74%) ученика од машки н женски
пол.Со доволсн успех се 3 (0,32%)ученнка н 1(0,10%)ученнк од женски пол.
Ча категоријата желба за најдобра оценка вкупно се определнја 176
(18,72%) ученика од кон одлични се 51(5,42%) од машкн пол н 62(6,60%)
ученнка од жеискн пол. Со многу добар успех се определнја 15(1,59%)
учениии од машкн пол н 7(0,74%) ученнка од женскн пол, ученицн со добар
успех оваа категорнја ја прмфатија 15(1,60%) учсници од машкн пол н 20
(2,12%) ученика од женски пол н со доволен успех се 4(0,43%)ученика од
машки пол и 2(0,21%) ученнка од женски пол.
Категорнјата интереснн лскцнн ја прифатија 100(10.63%) ученика од кон
24(2,55%) ученици од машки пол н 39(4,15%) ученнцн од женскн пол, потоа
со многу добар успех се 13(1,38%)ученнци од машки пол н 9(0,96%)учсннцн
од женски пол.Со добар успех се 5(0,53%)ученнци од машки пол н
6(0,64%)ученици од женскн пол, како и со доволен успех сс 3(0,32%)ученнци
од машки пол и 1 (0,10%) ученик од женскн пол.
Табсла бр .18.1 Поттнкнувачи за активност на часовите и успсхот на
учеииците.
Поттикнувачи за активност на часовите
£

К л и м а на

i

1

соработка

*

1
пX

М отивација

Праш ањ а
што
поттикнуваат
активност

Ж елба за
најдобра

Интересни

оценка

f

%

f

%

f

%

f

%

f

5

296

31,48

23

2.44

129

13,72

113

12.02

4

75

L2Z

18

1.91

31

3.93

22

3

48

5,10

10

1.06

14

Ш

35

2

8

0,85

2

0,21

4

0.42

Вкупно

427

45,42

53

LM

184

1931

X z= 3 2 ,9 4 8

d f= 1 2

р< 0,0

1

Вкупно

л екци и

f

%

63

%
6Ј0

624

66,39

2 Ј4

22

ш

174

1L S I

11

1,17

118

12^5

6

LZ1
0.63

4

0.42

24

L55

176

18,72

100

ЖМ

940

100

С= 0,18
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Графнкон бр.24. Поттикнувачи за активност на часовите п успехот на
ученнците.

П о тти к н у ва ч и за а к ти в н о с т на ч а со в и те

u5
В4
U3
U2

Климана
соработка

Пресметаниот

Мотивација

Прашањашто
потгикнуваат
активност

Желбзза
најдобра
оценка

Интересни
лекции

хн-квадрат тест покажува статистичка значајност

на

разликите во одговорнте на ученицнте по однос на оваа прашање на ннво на
значајност од 0,01.
Пресметаниот С коефициент (0,18) укажува иа слаба поврзаност меѓу
варијаблите.
*********
При анализа па податоците од табелата се согледува дека со највисок
процент (45,42%) како поттнкнувач се јавува климата на соработка додека
поттнкиувањето иа активност е застапено со (19,57%) и желбата за најдобра
оценка со ( 18,2%). Останатнте показателн сс застапенн со помалку проценти
што можс да се вндн од сама та табела.
Во одговорите најмногу прнсутнн н со највнсок процент се застапени
одлнчните ученнци и тоа со (66,38%) како н многу добрнте ученици со
(44,89%) што

го потврдува веќе изграденото сознание дека

креатнвната

актнвност најмногу е присутиа кај ученмцнте со одлнчен н со многу добрар
успех. Овне ученнци н учепнцнте со поннзок успех сметаат дска основен
поттнкпувач за актнвноста на учениците на часот претставува клнмата на
соработката на одделеннето.
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3.3.

Место на совладување иа насгавпите содржини и пол и
успсх на ученицитс

Креатнвната иастава како нов пристап во образовниот процсс не ја
подразбпра само експлнкацијата од страиа па паставннкот туку во исто
време и совладувањето па наставните содржини од страна на ученикот.

Табела бр.19. Доминантно местото за совладување на наставннте содржини
н пол и успех на ученнците.
С о в л а л у и а њ с н а н а ста в н и те содпж ини

Пол
и
успех

н а час

дома
са м осто јн о

на
у ч сн н ц и те

5

4

3

2

о
Е
Е
>»
м

до м а со
помош

дел на час
дел до м а

Вкупно

f

%

f

%

f

%

f

°/
/о

f

%

м

113

12,02

84

8,94

41

4,36

71

7,55

309

32,87

ж

122

12,98

99

10,53

29

3,08

65

6,92

315

33,51

М

26

2,77

32

3,40

26

2,77

23

2,45

107

11,38

ж

28

2,98

12

1,28

8

0,85

19

2,02

67

7,12

м

21

2,23

8

0,85

23

2,45

10

1,06

62

6,60

ж

16

1,70

12

1,28

12

1,28

16

1,70

56

5,96

м

3

0,32

4

0,42

8

0,85

2

0,21

17

1,80

ж

2

0,21

2

0,21

2

0,21

1

0,10

7

0,74

м

352

37,45

128

13,62

98

10,43

106

11,28

495

52,66

ж

168

17,87

125

13,30

51

5,43

101

10,74

445

47,34

331

35.21

253

26,91

149

15,85

207

22,02

940

100
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Хнпотезата

ме постон значајна разлпка по однос иа успехот на

ученицнте за местото

каде се совладуваат наставннтс содржннн ја

тестиравме преку категоринте што следат : на час, дома самостојно, дома со
помош, дел на час дел дома.
Во категорнјата на час вкупно се изјасниле 311 ученнци од кои
113(12,02%) одлнчни ученици од машки пол и 122 (12,98%) одлични ученицн
од женски пол. За истата категорија се определиле 54 ученнцн со миогу добар
успех од кои 26 илн 2,77% се учсннцн од машкн пол и 28 (2,98%)ученнци од
женскн пол.
Ученицн со добар успех се 37 од кои 21 (2,23%) се ученнцн од машки пол и 16
(1,70%)ученицн од женскн пол. Во најмал број н процентн ученици кон се
опрделиле за оваа категорија се ученнците со доволен успех и тоа 5 ученици
од кон 3 (0,32%)ученнцн од машки пол и 2 (0,21%)ученици од жснскн пол.
Категоријата дома самостојно вкупно од машкиот пол ја избраа 253 (26,91%)
ученици, н тоа 183 (10,53%) се со одлнчен успех од кои 84 (8,94%) ученицн од
машки пол и 99 (10,53%)ученнцн од женски пол.
Учеиици со многу добар успех за оваа категорија се определна вкупно 44 од
кон 32 (3,40%) се ученици од машкн пол 12 или 1,28% ученнци од женски
пол. За категорнјата до.ма самостојмо се определиа уште н ученици со добар
успех и тоа 8 (0,85%) од машки пол и 12 или (1,28%) од женскн пол и со
помал број и процепт за оваа категорија се определија учениците со доволен
успех и тоа 6 ученици од кои 4(0,42%) се од машки пол и 2 (0,21%) се ученици
од женскн пол.
-Категоријата дома со помош ја избраа вкупно 149 нли 15,85% од ученицнтс
од ннв со доволен успех се 10 учсници од кои 8 (0,85%) од машки пол и
2(0,21%) ученик од женски пол и 12(1,28%) ученици од женскн пол. Сомногу
добар успех се определиле за оваа категорнја 34 ученика од кон 26(2,77%) од
машки пол н 8 (0,85%) од женски пол. Во најголем број и процент за оваа
категорнја се нпределна ученнците со одлнчен успех и тоа 70 учсииаи од кои
41(4,36%) ученицн од машки пол и 29 (3,08%) се ученици од женскн пол.
За категоријата дел на часот дел дома сс определнја вкупно 207 илн 22,02%
од учениците. Со одличен успех се определија за оваа категорнја 136 ученици
од кон 71(7,55%) се ученицн од машкн пол и 65(6,92%) се ученнци од женски
пол. Со многу добар успех се 42 нлн 23(2,45%) од машки пол и 19(2,02%) се
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ученицн од женски пол.Со добар успех вкупно се 26 ученици кон сс
определна за оваа категорнја и тоа 10 или 1,06% ученицн од машки пол и 16
(1,70%) ученици од женскн пол, и со нај.мал број се ученнцн со доволен успех
и тоа 3 ученика од кон 2(0,21%) од машкн пол и 1 (0,10%) ученици од женски
пол.
Табела бр.19,1. Доминантпо местото за совладуван>с на наставннте
содржннн и успех на ученнцнте.
Успех

Совладување на наставните содржини

на
ученнцнте

на час

дома самостојно

дома со помош

дел на час дел
дома

Вкупно

f

%

f

%

f

%

f

%

5

235

25

183

19,46

70

7,44

136

14,46

624

66,38

4

54

5,74

44

4,68

34

3,62

42

4,47

174

18,51

3

37

3,93

20

2,12

35

3,72

26

2,76

118

12,55

2

5

0,53

б

0,63

10

1,06

3

0,31

24

2,55

Вкупно

331

35,21

253

26,91

149

15,85

207

22,02

940

100

f

=45,359
df=9
р<0.01
С=0,21
Графнкон бр.25. Домннантно местото за совладување на наставните
содржинн и успех па учениците.

Врз основа на вредноста од пресметаниот хн-квадрат тест (45,359)
можеме да заклучнме дека разликите во мнслењата на ученнците по
однос на ова прашањс се статистнчки значајин.Тоа значн дека
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мислењата на ученнците покажуваат дека местото на совладување на
наставните содржини влнјае на креатнвноста на часот.Пресметаннот
коефициент на контингенција С=0,21 укажува на слаба поврзаност меѓу
варнјаблнте.
■к Ж -к ~к it

Во нстражувањсто се покажа дека овој пристап се реализнра со релатнвно
висок процент од (35,21%) но сепак малку повисок процент на ученицн
уч 11лнш н 11от матсрнјал го совладуваат дома и тоа со (41,76%) што ни го
сугсрнра заклучокот дека процесот на креагивна иастава е долготраен и
дска во нашите учнлишта се уште е присутно при учењето дома како
самостојно така и со помош на домашните.
Заклучок:
Сепак овој податок треба да ие насочн кон остварување можности за
учењс во учнлнштето во процсс на разновидни форми на учење т.е.
совладување на наставната содржнна.
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3.4.

Креативни способности на учениците поттикнати од
наставникот и пол и успсх на учениците

Основна цел на креативната настава е нзградба на креатнвни активности на
ученнцнте. Креативните

способностн

пред н се влијаат иа успехот на

ученнците но истотака гн подготвуваат за голем број креативнн прнстапн во
текот на животот и професионалната работа.

Табела бп.20. Креативните способности поттикнати од наставникот и успех и
пол на ученицнте.
К реативни способности ма учени ците п о тти к н ати од к р еати в н ата настава

Пол и
успех
на
ученицит
е

5

М

разб и рањ е
на
м атеријал
от

поттикн ува
њ е интерес
за учењ е

f

%

f

%

152

1 6 0

Z2

истражуваш
слични тем и

самоинициј
ати в н о ст

сам остојност

Вкупно

%

f

%

f

%

f

%

7 .7 6

f
№

1М

5

0 ,5 3

24

3 ,6 1

309

3 2 .8 7

106

1 1 .2 8

32

3 ,4 0

Ѕ

CL85

22

2 ,8 7

315

2201

Ѕ
Ж

142

1 5 .1

Q.
4

2

2

о
е
*
са

м

м

4 .6 8

24

3,61

12

L38

5

П55

11

L 1 2

ш

1 1 .3 8

ж

15

1 .6 0

22

2 .4 4

12

1 .8 0

2

0 .3 2

2

0 .9 5

62

L 1 2

м

ш

21

2 2 2

12

1.28

5

M 2

6

62

6 .6 0

ж

12

131
123.

0 .6 3

26

121

2

0 .9 6

2

0 .3 2

6

0 .6 3

56

506.

м

8

Q .2 5

4

M 2

2

u ja

1

0 .1 0

2

0 .2 1

12

1 .8 0

ж

2

0 .2 1

1

0 .1 0

1

0.10

2

0.21

1

0.10

2

004

м

223

2 3 .7

122

1 4 .0 4

21

L55

16

L20

52

5 .6 4

495

5 2 .6 6

1 8 .2

156

1 6 .6 0

52

6 .2 8

16

123

42

4 .5 7

445

47.34

Q.
4L9

288

3 0 .6 3

122

1 3 ,8 3

22

200

26

10.21
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100

2

ж Ш
394

2
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Креативната настава - симбиоза па иновации
Графикон бр.26. Креатнвннте способностн поттикнати од наставникот и
успсх и пол на ученицнтс.
Креативни способности на учениците поттикнати од
-----

200

5м

Ѕж

_—.креативната настава--------------------

4м

i разбирање на материјалот
U истражуваш слични теми

4ж
ипоттикнување интерес за учење
u самоиниција1ивност

u самостојност

Податоцнте во нстражувањето се мпогубројни и можс да се анализираат по
хоризоптална и вертикална линија и сметаме дека секој показател с значаен
за истражувањето.

Креативните способности на ученнците поттикнати од креатнвната настава
ги тестиравме преку 1сатегориите: разбмрање на материјалот, поттнкпувње
интерес за учење, нстражување слични те.ми,

самонннцијатнвност и

самостојност.
Категорнјата разбнрање на матсрнјалот ја прнфагнја вкупно 394
(41,92%) од учениците н тоа 223 (23,7%)ученици од машки пол и 171(18,20%)
ученнцн од женски пол. Учениците со одлнчен успех кое се определнле за ова
категорија се 295 од кон 153 (16,28%) се ученнцн од машки пол и 142 (15,10%)
се ученшш од женскн пол. Со многу добар успех се определнле 59 учеиика од
кои 44(4,68%)се ученици од машкн пол и 15 (1,60%) ученнцн од женски пол
за оваа категорија се определиле 30 ученнка со добар успех од кон 18 (1,91%)
се ученнцн од машки пол н 12 (1,28%) ученнцн од женскн пол. Помал број
од ученици се со доволен успех и тоа 10 ученнка од кои 8 (0,85%) ученнци од
машки пол н 2(0,21%) ученици од женски пол.
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Креативната частава - симбиоза на иновации
За категорнјата поттикнување ннтерес за учење вкупно се определиле
288 ученици од кои 132 (14,04%) се учеиици од машки пол и 156 (16,60%)
ученицн од женски пол од кои 73 (7,76%) се ученнцн од машки пол и 106
(11,28%) се ученици од женски пол. Ученицнте со многу добар успех кон се
определнле за оваа категорнја се 57 од кон 34(3,61%) се ол машкн пол и 23
(2,44%) се ученнци од женски пол.
Учениците со добар успех се 47 од кои 21(2,23%) ученици од машкн пол и 26
(2,77%)учеиици од женскн пол н со доволен успех 5 од кон 4 (0,43%) ученици
од машки пол н 1(0,10%) ученнци од жанскн пол.
За категорнјата истражува слнчни теми сс определнја вкупно 130
(13,83%)ученнка, од нив со одлнчен успех се 76 од кои 44(4,68%) ученицн од
машки пол и 32(3,40%) ученнци од женскн пол. Со многу добар успех се 30 од
кон 13(1,38%) се ученицн од машки иол н 17 (1,80%) ученнцн од женскн пол.
За оваа категорија се определнја нсто така н 21 ученнк со средеи успех од
кон 12 (1,28%) се од машки пол и 9 (0,96%) сс учеинцн од женски пол. Во
мајмал број се ученицнте со доволен успех и тоа 3 ученика од кон 2 (0,21 %) од
машки пол и 1 (0,10%) ученнк од женски пол.
Вкупно 32 ученика ја прнфатнја ктегоријата самонннцнјативност од
кон 13 се со одлнчен успех и тоа 5 (0,53%) од машки пол и 8 (0,85%) ученици
од женски пол. Со нста застапеност се ученнците со многу добар успех и тоа
по 8 ученнка од кон по 5 (0,53%) од машки пол и по 3 (0,32%) ученика од
жеискн пол, со најмал број се учениците со доволен успех и тоа 3 од кон
1(0,10%) ученик од машкм пол и 2(0,21%) ученнка од женскн пол.
Категорнјата са.мостојност ја прифатнја вкупно 96 (10,21%) ученнцнте
од кон 53 (5,64%) од машки пол 43 (4,57%) учеинци од женскн пол. Одлнчнн
ученнцн кон се определиле за оваа категорнја се 61 од кон 34 (3,61%) се
ученнцн од машки пол

м 27(2,87%) ученици од женскн пол. Ученнцнте со

многу добар успех се 20 од кои11(1,17%) се ученицн од машкн пол и
9(0,95%)учсници од женскн пол, потоа со добар успех се

по 6 (0,63%)

ученнка од машки и женски иол, и 3 ученика се со доволен успех од кои
2(0,21%) учеиик од машкн нол н 1(0,10%) ученнк од женски пол.
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Креативната настава - симбиоза на иновации
Табсла бр.20.1. Креативните способности поттокнати од наставникот и
успехот на учениците.
Успех
на
учениците

Креативни способности научениците поттикнати од креативната настава
разбирање
на
материјало

поттикнувањ
еинтерес за
учење

истражуваш
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самоиниција
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самостојност
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41,92
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Х 2= 3 8 , 0 2 0
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d f= 1 2

р < 0 ,0 1

С = 0 ,1 9

Графнкон бр. 27. Креативните способности поттикнатн од наставннкот и
успехот наученнците.
Креативни способности на учениците поттикнати од креативната настава

С рззбирањ с на материјалот
U погтикнуозњ е интерес зз учењ с
Ѕ истражуваш слични теми
U самоини1^1Јативност
Б са м о сто јн о а

Пресметаниот хн-квадрат вредност укажува дека разликата с статистички
значајна на ниво на значајност од 0,01.Резултатите покажаа дека се потврди
поставената хипотеза дека креатнвната настава го поттикнува развојот на
креатнвнн ге способностн на ученнцнте.
Пресметаниот коефицнепт С=0,19 укажува на слаба поврзаност меѓу
ва рнјаблнте.
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Сепак сметаме дека треба да гн нстакнеме процентуално најзастапеннте
индикатори и тоа разбмрањето на материјалот со (41,92%) и способноста за
ннтерес за учење со( 30,63%).
Овне процентн се подржани пред се од одлнчннте н многу добрнте ученнци
во соодветен однос со полот.
Заклучок:
Сметаме дека една од осмовнитс задачн на наставннкот е да го прнфатн
(реализира)

сознанието

дека

развојот

на

креативните

прстставува основа за креатнвиага настава

способностн

и креативинте пристапи

воопшто.

3.5.

Фактори за спречување на креативноста на учениците и пол
и успех на ученицнте

'Габсла бп. 21. Фактори за спречување на креатнвноста на учениците и
успех н иол на учениците.
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Креативната настава - симбиоза на иновации
Иако креативната настава и креатиноста кај учениците претставуваат
современи

прнстапи

претставуваат

во

повнна

која

образовниот
бара

процес

подолг

сепак

процсс

на

овие

процесн

изградувањс на

креативните способности.
Отежнувањето во градсњето на овне процеси е условено од повеќе фактори
но сметавме за значајио да проучнме са.мо 8 од нив и тоа: страв од грешки,
исдостаток на лубопнтност, нсиницијативноста, немање желба, монолошко
изведен час, неинтересна содржина, неразбнрлив матернјал, наставникот не
го актнвнра.
Графнкон бр.28. Факгтори за спречување на креатнвиоста на ученнцнте и
успсх н пол на ученицнте.
Фактори за спречување на креативноста на учениците
В Ф а к Т О р И За C M p C 'iyil.H b C н а
кр оати о но ста и а у ч е н и д и те стр а о о д

гр с ш к и (
в Ф а к т о р и з а c ii p c 'iy u a io e н а
K p c a iM o iio c r a м а у ч с н и ц и т с н с м с
и м < рсси ра% f
в Ф а к 1 0 р и з а c n p c M y o a ib e на
к р еа ти и » !О ста и а у ч с м и ц ш с н о со
и стакиуоа%
в Ф а к т о р и з а с п р с ч у o a ib c на
K p c a iH o n o c i a ма у ч о н и ц и т с и с м а
ж слба
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в Ф а к т о р и з а c n p o 4 y o a ib C на
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кр сати ом оста на у ч см и ц и тс В к уп н о f

Резултатите од истражувањето се презентнранн ма табела бр.22 во кој се
присутнн факгторнте за спречување на креативноста на ученици во однос на
поло г и усиехот.
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За категорнјата страв од грешкн вкуппо се олределиле 190 (20,21%) од
ученнците, од ннв во најголем број се оллични ученици и тоа 111 од кои 55
(28,94%) се ученици од машки пол и 56 (29,47%) сс ученицн од женски пол.
За оваа категорија се определиле и ученицн со многу добар успех и тоа 48
ученицн од кон 28 (14,73%) се од машки пол н 20 (10,52%) ученици од женски
пол. Од ученицнте со добар успех за ова категорија се определна 25 ученика н
тоа 16 (8,42%) од машкн пол и 9(4,73%)ученнка од женски пол и ученицнте
со доволен успех се определиле 6 од кои 4 (2,10%)ученнка од машки пол и 2
(1,05%) ученика од женскн пол.
Категоријата нс мс ннтереснра ја избраа вкупно 106(11,28%) од
учепнцнте , од ннв 26 учсници се со одличен успех и тоа 15 (14,15%) од
машки пол и 11 (10,37%) учсницм од женски пол. Ученицнте со многу добар
успех се 33 и тоа 22 (20,75%) се ученици од машкн пол н 11 (10,37%) ученнци
од женскн пол. Со добар усмех за оваа категорија се определиле 38 ученицн
од кон 26 (24,52%) од машки пол н 12(11,32%) ученицн од женскн пол. Со
доволен успех се определнле 9(8,49%) од машкн пол додека ученицн од
женски пол нема ннту еден ученик.
За категоријата не сс истакнува вкупно се нзјасниле 83 (8,28%)
ученнка, од нив со доволен успех сс 11 и тоа 7(8,43%) ученици од машкн пол
и 4 (4,81%) ученнцн од женскн пол, со добар успех се изјасниле 16 учешшп н
тоа по 8 (9,63%) од машки н женски пол. Со многу добар успех се нзјасниле
15 ученици од кои 7(8,43%) од машки пол и 8 (9,63%) од женски пол. Во
иајголем број во оваа категорнја се учспнците со одлнчен успех н тоа 41
ученнк од кон 13(15,66%) од машки пол и 28(33,73%») ученицн од женскн пол.
Категоријата нсма желба ја избрале вкупио 84 (8,93%>) ученнцн од кон
со одлнчен успех се 33 ученици 20 (23,80%) се ученнцн од машкн пол и
13(15,47%») учсницн од женски пол.
Со многу добар успех сс определиле 21 ученшса од кон 10( 11,90%) се од
машки пол и 11( 30,09%) учсннцн од женскн пол. Ученнцнте со добар успех
сс нзјасннле 22 од кои no 11(30,09%») од машки иол и од женскн пол. Со
доволен успех се нзјасниле само ученнците од машки пол н тоа 18(21,42%>) од
учениците.
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Во категоријата наставникот цел час предава се нзјасннле вкупио
88(9,36) ученици од кои одлични се 35 и тоа 21(23,86%) ученнци од машкн
пол н 14 (15,90%) ученнци од женскн пол. Со миогу добар успех се изјасннле
за оваа категорнја 25 ученнцн од кон 8 (9,09%)сс ученицн од машки пол н
17(19,32%) се ученици од женски пол, ученицнтс со добар успех се 21 од кои
12(13,63%) ученици од машки пол и 9 (10,22%) ученицн од женски пол, и од
учениците со доволен успех се 7 (7,95%) ученнци и тоа од машкн пол.

Категоријата неинтересни содржннн ја нзбрале вкупно 117 (12,45%) од
ученнците, со одличен успех се определиле за оваа категорија 55 ученици со
многу добар успех се опредслиле 28 од кои 17(14,53%) од машки пол н 11
(9,40%) од женскн пол. Ученнцн со добар успех за оваа категорнја се
определиле 20 од кои 9(7,69%) се од машкн пол н 11(9,40%) ученицн од
женски пол н во најмал број се ученицн со доволсн успех и тоа 14 од кои ио 7
(5,98%) од ученнцнте се од машкн н од женски пол.

Категоријата неразбирлив материјал се опрелиле вкупно 179(19,01%)
од учениците од ннв со одличен успех се во најголем број ученици и тоа 114
ученнцн од кои 48 (26,81%) се ученнцн од машки пол и 66 (36,87%) се
ученнци од женски пол. Ученнцн со миогу добар успех кои се определнле за
оваа категорија се 32 од кои 17 (9,47%) ученици од жепскн пол н со доволен
успех се определиле 7(3,91%) од ученнцнте и тоа од машкн пол.
Категоријата наставннкот не ме актнвнра ја избрале вкупно 93
(9,89%) од ученнцнте н тоа одлични се 48 од кои 20 (21,50%) ученицн од
машки пол 28 (30,10%) уче 1шцн од женскн пол, со многу добар успех се 20 и
тоа по 10(10,75%) од ученицитс од машкн и од женски пол. Со добар успех
вкупно се 18 или по 9 (9,67%) од машки н женски пол. Во најмал број се
ученнцнте со доволен успех и тоа 7 (7,52%)ученици од машкн пол.
Во

нстражувањето

анкетнраните

ученици

како

основен

фактор

за

спречување на ннвната креатнвност на часот сметаат дека е стравот од
грешкн.
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****
Креатнвната настава во основа се базира на учество па учениците а не во
улога на пасмвни слушатели.
Новнте пристапн во наставата сеуште се новими за голем број на ученици
поготово за онпе со одличен успех и ги спречуваат на поголемо учество во
часот порали стравот од грешки (24,44%м)и(23,53%ж). Исто така no
критериумите на учениците како фа»стор во спречување иа креатнвноста е
неразбирлнвнот

матернјал

(27,73%ж)н(21,33%)

како

и

неинтересните

солржини кон се обработуваат на часот(14,66%м)и(9,24%).
Учсннцнте во своите изјави гн прсферираат и останатитс фактори споменати
во табелата како незаиитсреснраноста

на ученицнте, потребата да не се

истакнува на час, и други фактори, наведени како варијабли во табслата.

Заклучок:

Од податоците можеме да согледаме дека учениците ги препознаваат
факторите кон го спречуваат успсшниот пристап во креативната иастава.
Овие податоци се од голема важиост пред се за учениците за да настојуваат
самите да ги иадминат. Но исто така се од значенне и за наставницитс кој
треба да вложат соодветни напори ученицнте да гн надминат факторите кон
го спречуваат успешното вклучување во креативната настава и креатнвннте
активности.
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3.6.

Слободните активности како иоттикнувачи на креативноста
кај учсницитс и пол н успсх па учсннците

Слободните актнвностн во учнлнштето традицнонално гн привлекувааг
учениците во активното поминување на слободното време. Во креагивпата
настава слободлите актнвностн ги с.метаме како основа во поттнкнување н
крснрање на креатнвноста затоа во трудот проучивме повсќе варијабли на
слободните активности како потнкнувачи на креативноста и тоа: работа со
компјутер, спортскн активности, проектна чадача, литературни активности,
екологнја, проблемско учењс, музички секции, истражување, лнковнн
активностн н другн.

Т а б с л а б р. 22. О м н л с н н т с слободнн а к т н в н о с т н и успех и пол иа
уче н и ц и те .
Омилени слободни активности - поттикнувачи на креативноста
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Г р а ф н к о н б р.29. О м н л с н и т е слободни а к т и в н о с т и н усиех и п о л на
учени ц нте.

О л л и л ен и с л о б о д н и а к т и в н о с т и — п о т т и к н у в а ч и н а к р е а т и в н о с т а

u 5 м
в 5 ж

U4 м
а4ж
U 3

m

изж
a 2м
и 2ж

Oil аиализата иа податоците во табелата може да ја согледаме значајната
улога па слободннте актнвности во поттнкнувањс иа креатнвноста на
наставата. Сепак најголем број нспитапиии гн нстакнале спортскнте
актнвности со (26,70%) а работата

со компјутер (16,27%) ликовната и

музичката активност.
За категорнјата работа со компјутер сс определнлс вкупно 153 (16,28%)
ученнцн. Од нив со одлнчен успех се 111 од кон 51(5,42%) се ученици од
машки пол и 60 (6,38%) ученнци од женски пол, ученнци со многу добар
успех се определиле за оваа категорнја се 20 од кои 16(1,70%) од машкн
пол и 4 (0,42%) ученшш од женскн пол. Со добар успсх се вкупно 19
ученнцн од кон 15 (1,59%) од машкн пол и 4 (0,42%) учсннцн од женскн
пол.
Во најмал број се ученицнте со доволен успех потоа 3 од кон 2 (0,21%)
машкн пол п 1(0,10%) се ученицн од жепскн пол.
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Категоријата спортски активностн ја прифатија 251(26,70%) ученицн од
кон 100 (16,06%) се ученици од машки пол п 71(7,55%) се ученицн од
женски пол со одличен успех. Со многу добар успех вкупно се 57 ученика
од кои 32 (3,40%) сс од машки пол и 25 (2,65%) се ученнци од женски пол,
16 ученицн со добар успех се определија за оваа категорија

од кои 12

(1,27%) се од машки пол и 4 ( 0,42%) ученици од женски пол. Со најмал
број се застапенн учениците со доволен успех и тоа 7 ученнка од кон 6
(0,63%) од машкк пол и 1(0,10%) ученик од женски пол.
Вкупно 79 (82,87%) ол ученнците од машки и женскн пол ја избраа
категорнјата проектна задача од ннв со одлнчен успех се 54 ученици од
к-ои 14(1,48%) се учсници од машкн пол и 40(4,25%) ученици од женскн
пол. Со могу добар успех се 5 ученнцн од кои 3(0,31%) од машкн пол н 2
(0,21%) од женски пол; со добар успех се 19 ученнка од кои 7(0,74%) од
машкн пол и 12 (1,27%) ученнци од женскм пол. Од ученицнте со доволен
успех се определили само 1(0,10%) ученнк н тоа од женски пол.
Категоријата лнтературнн актнвностн вкупно ја прнфатнја 51 илн
(5,43%) ученик. Од нив со одличеи уснех се 37 од кои

17(1,80%) се

ученици од машки пол и 20(2,12%) се ученици од женскн пол; Со мпогу
добар успех се опредслиле само 5 ученика од кои 3 (0,31%) се од машки
пол и 2 (0,21%) се ученици од женски пол. Во мал број се и ученнцнте со
добар успех н тоа 6 од кон 2(0,21%) се ученнцн од машки пол н 4 (0,42%)
ученици од женскн пол. Ученнцнте со доволен успех кон се определиле за
оваа категорнја се 3 од коп 1(0,10%) од машки пол н 2 (0,21%) ученнцн од
женскн пол.
Категорнјата екологнја ја прифатија 38 (4,04%) м тоа 23 учсшшн со одлнчем
успех од кон 9(0,95%) ученици од машки пол и 14(1,48%) учен>шп од жеиски
пол, потоа 7 ученици со многу добар успех од кон 6(0,63%) ученици од машкн
пол н 1(0,10%) ученнк од женски пол. Со добар успех за оваа категорнја се
определнја 6 ученнци од кон 2(0,21%) ученнци од машкн пол и 4 (0,42%)
учеинци од женскн пол.
Со доволен успех сс определнја 2 учсника м тоа по 1(0,10%) од машки и
жснски пол. За категорнјата проблемско учење вкупно сс опрсдслија 17
(1,80%) ученици од кои 9 сс со одличен успех н тоа 2 (0,21%) ученнка од
машкн пол н 7(0,74%) учеиици од женски пол 4 учсници со мпогу добар успех
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и тоа 3 (0,31%) ученнцн од машкн пол и 1(0,10%) ученнк од жспскн пол . Со
добар успех се определија 4 ученика од кои по 2 (0,21%) од машки и женски
пол.
Вкупно од мажки и женскн пол за категоријата музички секции се
определнја 137(14,58%) од ученицнте и тоа 89 ученнцн со одлнчен успех од
кон 53(5,63%) од машки пол н 36(3,82%) учсннци од женскн пол, 35 ученнци
со миогу добар успех од кои 20 (2,12%) ученнци од машкн пол и 15(1,59%)
учсницн од женски пол, 10 ученнцн со добар успех од кои 4(0,42%) од машки
пол и 6 (0,63%) ученицн од женски пол н 3 ученнцн со доволен успех од кои 2
(0,21%) од машкн пол и 1 (0,10%) ученик од женскн пол.
Категоријата нстражување ја прнфатија вкупно 54(5,75%) од ученнцнте од
кон 12(1,27%) ученнцн со одлнчеи успех од машки пол и 23(2,44%) ученици
со одличен успех од женскн пол 9 ученнци со многу добар успех и тоа 7
(0,74%) ученнци од машки пол н 2 (0,21%) ученнцн од женски пол 9 ученнцн
со лобар успех од кон 6(0,63%) ученнцн од машки пол и 3(0,31%) ученицн од
женски пол.
Катсгорнјата други активности ја прнфатнја вкупно 19(2,02%) ученика н тоа
одлнчни 10 ученици 3 многу добрн, добри 4 ученнцн н со доволен успех 2
учсинка.
Во доста голем број н процент се нзјасннле и за категорнјата ликовни
активиостн и тоа вкупно 141(15,00%) од ученнцнте од кои 85 ученпцп со
одлнчен успех и тоа 43(4,57%) ученнцн со оллнчен успех н 42(4,68%) ученици
од жсиски пол, 29 учениии со многу добар успех од кои 17(1,80%) од машки
мол и 12 (1,27%) од женскн пол 25 ученмцн со добар успех и тоа 10(1,06%)
ученнцн од машки пол и 15(1,59%) учспици од женскн пол и на крај 2
ученнка со доволен успсх и тоа од машкн пол.
******
Имајќи во прсдвид дека пристапот за компјутерскн актнвности во овнс
училишта нс е на завидпо ннво можеме да истакиеме дека во идпнма ова
активност ќе биде прнсутна во уште поголем процент.
Заклучок:
Во овој контекст треба да се насочи и создавањето условн за непосредна
ирммена

или присуство на слободните активностн во разнн форми и

содржннн се повеќе н повеќе.
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3.7.

Со кого учи ученикот и нсговиот пол и успех

Во проучуваљето на креативната настава сметавме дека е потребно да се
осврнеме и на начинот со кого учи ученикот.
Пред се поради потребата да се согледа самостојноста на ученикот во
учењето последователно на тоа н на креатнвноста во наставата.
Табела бр.23. Со кого учи ученикот и неговиот пол и успех
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Хипотезата со кого учи ученнкот ја тестнравме преку категориите:
сам, со другарче, во група, со наставникот.
Категоријата сам ја прифатија вкупно 379 (40,31%) од ученците н тоа
198(21,06%) од машки пол и 181( 19,26%) ученици од женски пол. Од нив со
одличен успех се 260 ученицн од кои 129(13,72%) ученнцн од машки пол и
131(13,93%) ученици од женскн пол. Со многу добар успех ја прнфатија 71
ученнк од кои 42(4,46%) се ученици од машки пол и 29 (3,08%) се ученици од
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женскн пол. Истата категорија ја прифатија 42 учекика со добар успех од кои
24 (2,55%) од машки пол и 18 (1,91%) ученнци од жеискн пол со нст број н
процент се определиле учеинци од машки и женски пол со доволен успех и
тоа по 3(0,31 %) нлн вкупно 6 ученнка.
Вкупно од машки и женскн пол ја избраа категоријата со другарче и
тоа 193 (20,53%) од кон 98 (10,43%) сс од машки пол и 95(10,10%) се ученицн
од женски пол. Од ннв со одличен успех се 131 ученик од кои 63 (6,70%)
ученици од машки пол и 68 (7,23%) од женски пол. Истата категорија ја
избраа и 34 ученнк со многу добар успех од кои 20 (2,12%) се ученици од
машки пол и 14 (1,48%) учсницм од женски пол. Со добар успех се определиле
25 учснмцм од кон 13(1,38%) ученмци ол машкн пол и 12(1,27%) се ученици
од жснскн пол н 3 ученика се со доволен успех од кои 2 (0,21%) се од машки
пол н 1(0,10%) се ученицн од женскн пол.
Категорнјата во група ја избраа вкупно 160(17,02%) ученици од нив 97
сс со одлнчен успех и тоа 54( 5,74%) од машки пол н 43(4,57%) од женски пол;
ученнцн со многу добар успех кон сс определиле за оваа категорија се 39 и
тоа 30(3,19%) од машкн пол н 9 (0,95%) од женскн пол. Со добар успех
вкуппо се 21 ученик од кои 12 (1,27%) ученици од машки пол и 9 (0,95%)
ученнцн од жснскн пол. Најмал е бројот ма ученици кои се со доволсн успех и
тоа 3 од кои 2(0,21%) од машки пол и 1(0,21%) од женскн пол.
Категорнјата со наставннкот ја избраа 208(22,12%) ученици од кои
најмногу се ученици со одличен успех и тоа 136 кон 63(6,70%) од машкн пол
и 73(7,76%) ученици од женски пол. Со нст број се опредслуваат за оваа
категорија и ученнцн со многу добар и со добар успех и тоа 30 ученнцн,
додека со доволен успех за оваа категорија се 12 од кои 10(1,06%) се ученици
од машкн пол н 2 (0,21%) се ученици од женскн пол.
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Табела бр.23.1. Со кого учи ученикот и неговиот успех
Со кого учи ученикот
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Графнкон бр. 30 Со кого учи ученикот и неговнот успех
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Хи-квадрат тестот со вредност (18,279) за df=9 ja потврдува статистичката
значајност на разликите во одговоритс на ученицнте со различен успех по
однос на ова прашањс на ниво на значајност од 0,05.
Косфициеитот на контннгснција (С=0,13) укажува на слаба иоврзаност меѓу
варијаблите.

Од презентираните податоци во табелата согледуваме дска иајголем процснт
иа ученици (40,41%) учат самн . Со претпоставка во ссмејството на значаен
процент од (22,12%), пмаат потреба од помош од паставиикот a (20,53 %)
учат со другарче.
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Заклучок:
Ова претпоставуваме дека укажува ма сложсноста во учсњето кое се повеќе
се ориентира надвор од семејството, со наставникот илн со ученнците. Во
овие

околностн

сметаме

дека

креативната

настава

има

поголемн

перспективи за рсализирањс на успешен наставен процес.
3.8.

Ч у в с т в а п р е л ш в н к а н и к а ј к р е а т и в н н т с у ч сн и ц и од
п о ф ал б н те на н а с т а в н и к о т и пол и уси ех на у ч ен н ц н те

Креативната настава како релативна форма е голем предпзвик за ученнците.
Пофалбите водат кон зоснажување на учениците за поактивно вклучување
во креатнвната настава. Затоа сметавме за значајно да го проучнме н овој
ннднкатор.
Табслата бр.24. Чувства преднзвнканн кај креативните ученнци

од

пофалбнте на наставннкот и пол и успех на ученнцнте
Ч увст ва пре д извика ни к а ј кре ат ивн ит е у ч е н и ц и
н а п аст авн ико т

Š
V1ѕ
->
с=
5

м
ж

4

м
ж

3

м
ж

2

од поф албит е

м
ж
м
ж

Вкупно

гордост

радост

сигурност срсќа

f
М
И) 10.63
ш 12,97

%
Ш IS.72
66 7JI2

f

20

%
2,12

г
60

V.
6Ј8

ш

4,04

12

24
12

21
ц

3,61
2,23

Ѕ
12

0.Н5
3,61

28

24
22
2

2,55
2,34
0,21

«
2

0,85
0,42
0.21

2

!U1

L

/

1

236 25,10
II.'12
ш

0,10
11.17

55

4,04
5,86

105

ш

0.63
0.63
0.32
0.10
14,25
15,111

276

29.6Ѕ

24Ѕ 26.3Ѕ

22

'1,84

6
6
1
1
ш

ЈЈЅ

f

4

28

оптнмизам задоволств вкупно
0

5,21

%
L
12 3S
12 1,06
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30

%
4,25
3,19

2,97
1.17

3
3

11,31
0.31

10
6

1.06
0,63

1.17
1.27

8
4

5
8

22

7 ,7 7

0,85
0,42
I 0,10
I
0,10
25 2,66
18 1,91

22

0-53
0,85
0,21
0,10
6^>
4,15

115

6.59
5,95
1.80
0,74
52,66
47,34

178

18,93

12 4,57

102

10,85
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И
И

12
6

0 ,6 3

г

f

2

1
52
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%
32.87
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33,51
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11-38
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f
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п

7
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Графнкон бр.31 Чувства предизвиканн кај креативните ученнцн

од

пофалбнте на наставннкот и пол и успех на ученицнте.
Чувствата на ученицитеод пофалбите на наставннкот
350
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Чувствата на учениците кои се јавуваат при пофалбите на наставницитс за
креативните актнвности ги тестнравме преку категориите: гордост, радост,
снгурност, среќа, оптнмнзам и задоволство.
За категоријата гордост се определија вкупно 276 (29,68%) ученика од нив 22
сс учсници со одличен успех од кои 100 (10,63%) сс од машки пол и 122
(12,97%) се ученицн од женски пол. Учеиици со миогу добар успех кон се
определиле за оваа категорнја се 37 од кон 24 (2,55%) ученици од машкн пол
и 13 (1,38%) ученици од женски пол. Ученнците со добар успех се 12 од кои по
6 (0,63%) се од машкн и женски пол и најмалку се учениците со доволен
успех н тоа 5 од кон 4(0,42%) ученици од машкн пол н 1(0,10%) ученнк од
женскн пол.
Категорнјата радост ја прифатнја вкупмо 248(26,38%) ученнцн од нив 242 се
со одлнчен успех од кои 176 (18,72%) се учсннцн од машкн пол н 66(7,02%)
ученици од женски пол, со многу добар успех сс вкупно 55 ученици од кон 34
(3,61%) се ученнци од машки пол и 21 (2,23%) се ученици од жснски пол
истата категорија ја избраа 46 ученика со добар успех од кои 24(2,55%) се
ученнцн од машки пол и 22(2,34%) се од женскн пол и на крај со најмал број
и проиент се учениците со доволсн успех 5 од кон 2 (0,21%) сс ученици од
машки пол н 3 (0,31%) ученици од жснски пол.
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Вкуппо 93(9,89%) ученици од машки и женски пол се определиа за
категорнјата снгурност од кои 58 ученнцн со одлнчен успех и тоа 20 (2,12%)
од машки пол и 38(4,04%) ученици од женски пол. За истатата категорија се
определија 21 ученик со многу добар успех од кои 8 (0,85%) се од машки пол
п 13(3,61%) од женски пол, додека пак со среден успех вкупно се определнле
12 ученика и тоа 8 (0,85%) од машки пол и 4 (0,42%) ученицн од женски пол и
со најмал број се ученици со доволен успех и тоа само 2 (0,21%) ученика и тоа
од машкн пол кои ја избраа оваа категорија.
За категорнјата среќа се определија 109 ученика со одлнчен успех од кои
60(6,38%) од машкн пол и 49(5,21%) ученици од женски пол. Оваа категорија
ја избраа и ученнците со многу добар успех и тоа 39 од кон 28(2,97%) од
машки пол и 11(1,17%) ученици од женски пол, ученнцнте со добар успех се
23 н тоа 11(1,17%) од машки пол н 12(1,27%) од женски пол. Учениците со
доволен успех кои ја избраа оваа категорија се 7 од кон 6(0,63%) од машки
пол и 1(0,10%) ученнк од женски пол. Значи вкупно од машки н женски пол
за оваа категорија се определија 178 (18,93%) од ученицнте.
Категоријата оптимизам вкупно ја избраа 43(4,57%) од кон со одлнчен успех
се 23 и тоа 13(1,38%) од машки пол и 10 (1,06%) од женски пол; со многу
добар успех се 6 од кои по 3(0,31%) се од машки н женски пол; и со доволен
успех нкупио се 12 од кои 8 (0,85%) од машки пол и 4(0,42%) од женскн пол; и
на крај со доволен успех се 2 од кон 1(0,10%) од машки и женски пол кои ја
избраа оваа категорија.
Категоријата задоволство ја избра 102 (10,85%) ученици од нив со одличен
успех се 70 ученика од кои 40 (4,25%) од машки пол и 30 (3,19%) од женски
пол;Со многу добар успех се 16 ученици од кои 10(1,06%) се ученици од
машки пол и 6(0,63%) ученицн од женски пол. Оваа категорија ја избраа 13
ученици со добар успех од кои 5 (0,53%) се од машки пол и 8 (0,85%) се од
женски пол; учениците со доволен успех се 3 од кои 2(0,21 %)ученика се од
машки пол и 1(0,10%) ученик

од жеиски пол кои се определија за ова

категорија.
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Табелата бр.24.1. Чувства преднзвнкани кај креативннте ученнцн

од

пофадбите на наставникот и успех на ученнцнте.
Ч увст ва п р е д и з в и к а н и к а ј к р е а т и в н и т е уч е н и ц и од
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Х2=88,285
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С=0,29

Гпафнкон бр.32. Чувства преднзвнканп кај крсатнвнитс учсници

од

пофалбнте на паставннкот и успех на учеинците.

Пресметаннот хи-квадрат

тест покажува дска

иостојат статистнчки

зпачајни разлнкн во мнслељето на учениците во однос ма гврдењето дека
чувствата предизвиканн
наставннкот

влијаат

кај креативните ученици
па креативната

од мофалбите

настава.Ова

на

покажува дека

поставсиата хипотеза се потврдува.
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Косфнциентот на контингенција С=0,29 укажува на делумна

поврзаност

меѓу варијаблнте.
'k 'k 'k 'k ’k ' k ’k

Пофалбата како оснажување во изградбата на креативннте способности на
ученнцнте во најголем процент предизвикува гордост (29,60%); радост
(26,38%) и среќа (18,93%). Сепак и другнте категории се застапенн во
значаен процент. Значајно е да се истакне дека радоста и среќата од успехот
сс водечки чувства кај учениците со добар и доволен успех. Внсоката
застапеност па чувствата од пофалбите на наставннкот е проучена од аспект
иа доминантност на чувството, со цел да направиме дистинкција на
чувствата.
Заклучок:
Очекуваме дека слични резултати бн добиле и кога учениците бн нмале
можност да се одлучат за два, три н повеќе чувства од пофалбнте.
Во тој случај бн гн сознале најпрнсутните чувства на учениците во вкупната
популација. Во овој случај го добнвме најприсутното чувство од пофалбата
кај ученнците посдннсчно.

3.9.

Прошеткн екскурзии во креагивноста на наставата во
прнрода н пол и успех на учеииците

Табела бр.25. Прошеткн скскурзии во крсативноста на наставата во
прпрода н пол н успех на ученнцнте.
П рош етки и екскурзии орган изирани о д наставникот

Пол и успех
на учениците

Чеао
f
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4
1
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Ретко

%
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10,31
2,55
2,23
2,65
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0,42
0,10
15,96
14,57
30,51

f
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5
33
34
12
5
311
259
570

%
20,21
19,68
8,08
3,72
3,51
3,61
1,27
0,53
33,08
27,55
60,63

Никогаш
f

22
33
7
11
4
4
1
1
34
49
83

%
2,34
3,51
0,74
1Д7
0,42
0,42
0,10
0,10
3,61
5,21
8,82

Вкупно
f

309
315
107
67
62
56
17
495
445
940
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%
32,87
33,5
11,38
7,12
7,12
5,95
1,80
0,74
52,66
47,34
100
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Графнкоп бр.ЗЗ. Прошетки екскурзии во креатнвноста на наставата во
природа н пол и успех на ученицитет.

M c c io f
Често<

P otko f
Н ш огаш f
Н и к о га ш f
P otk o f
Вкупнот

Хнпотезата органтпрањ сто на прошстките п екскурзннте од страна
на наставникот за креатнвност иа наставата во природа го тестнравма преку
следннте категорни: често, ретко, ннкогаш.
За категорнјата често вкупно се определнлс 287(30,51%) од ученнцнте од ннв
за екскурзнја во приода (излет) се определнле 194 одличнн ученнци од кои по
97(10,31 %) сс од машки и женскн пол.
'Ја истата катсгорија и за екскурзнја во друг град се определнле 45 ученнцн
со многу добар успех од кон 24(2,55%) од машки пол и 21(2,23%) ученнцн од
женски пол. Ученицнте со добар успех се определнле често да одаат во
зоолошка граднна н тоа 43 ученнка од кон 25(2,65%) од машки пол н
18(1,91%) ученнцн од женски пол. Со најмал број н процент се ученнцте со
доволен успех кон често се определиле во грдскага комуннкација и тоа 5
ученика од кои 4(0,42%) се ученнци од машкн пол и 1 (0,10%) ученицн од
женски пол.
Категоријата ретко вкупно ја избрале 570(60,63%) од нив 311(33,08%) се
ученицн од машкн пол и 259(27,55%) се ученнци од женски пол ; со одлнчен
успех за оваа категорнја се определиле375 ученици и тоа екскурзнја во
природа од кои 190(20,21%) од машки пол н 185(19,68%) учсннцн од женски
пол. За ова категортнја н за екскурзија во друг град се определнле 111
ученици со многу добар успех од кон 76(8,08%) се ученицн о машки пол и
35(3,72%) се ученнци од женскн пол.
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Ретко во зоолошка градина одат 67 ученици со добар успех и тоа 33(3,51%) од
машкн пол и 34(3,61%) ученици од женски пол.
Во градската комуникација ретко се определиле 17 ученици со доволен успех
од кои 12(1,27%) се ученицн од машкн пол и 5(0,53%) ученици од женски
пол.
За категоријата никогаш вкупно се определна вкупно 83 ученика (8,82%) од
кои 34(3,61%) се од машки пол и 49(5,21%) ученицн од женски пол.
Екскурзија во природа никогаш се изјаснија 55 учении со одличен успех од
кои 22(2,34%) се од машки пол и 33(3,51 %)се ученици од женски пол, потоа за
екскурзија во друг град се изјаснија 18 учсннци и тоа 7(0,74%)ученика од
машки пол и 11(1,17%)ученици од женски пол. За ова категорија ншсогаш во
зоолошка градина се определиа 8 ученицн со средеи успех од кои по 4 (0,42%)
се од машки и од женски пол. И со најмал број и процент за никогаш во
градската комуникација се определиа учениците со доволеи успех и тоа 2
ученика со по 1(0,10%) од машки и од женски пол.
Со примена на хи-квадрат тестот не е утврдено дека постојат статистичкн
значајни разлики во одговорите на ученнцнте по однос на тврдењето дека
прошетките

и екскурзните

влнјаат

на креативноста на учениците

во

наставата.
Табела бр.25.1. Прошеткн екскурзни во креативноста на наставата во
природа н успех на ученнците.
У спех

П рош етки и е кскур зи и о р ган и зи р а н и о д наставникот

на у ч е н и ц и т е и п р о ш е т к и и
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0.85
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0.53
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2,55
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%
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f
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4
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В о гр а д с к а т а
к о м у н и к а ц и ја

2

Вкупно

Х2=5,939

df=6

р>0,05
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********
Наставата во природа претставува составен дел на наставата во
училиштето. Низ прошетките и екскурзиите учениците не само што се
запознаваат со креативноста на природата туку исто така имаат можност да
собираат материјали од природата( лнсја, цветови, плодоби, инсекти и др. )
што можат да го применат во креативните форми на училиште. Затоа
сметавме за значајпо во трудот да ги проучиме и ставовите на учениците во
однос на прошетките и екскурзиите како придонес во креативната настава.
Но трудот се проучени ставовите на учениците во наставата во природа низ
четирн варнјабли кои најчесто се практнкуваат во училнштето и тоа во
природа, во друг град, во зоолошка градина и во градската комуникација.
Заклучок:
Во истражувањето се покажа дека највнсок процент на ученици (65,92%) ги
преферираат екскурзиите во природа додека (18,40%) од учениците ги
преферираат екскурзиите во посета на друг град. Во однос на прошетките во
зоолошка градина учениците се помалку водени во зоолошка градипа и во
запозкавање на градската културна и комуникациона среднна. Наставннте
програми во училиштата потребно е да бидат позастапенн со содржини од
аспект на прошетки и екскурзии како непосредни презентерн на соджипн од
значение на животот и културата на ученнците.

3.10. Афннитет кон креативно учење и успех и пол на учениците

Учениците во настаниот процес влегуваат со разни афинитети кон
креативното

учење

пред

и се условени

од ннвните

способности, ннтереси, саканите активности и

интелектуални

слично. Претпоставувајќи

дека тие учествуваат во успешноста на креативната настава сметавме за
значајно да ги проучиме со нашите инструментн во кои наведовме четири
индикатори т.е афинитетите кон креативното учење го тестнравме преку
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категорннте: со нгра, со нстражувањс, иптерактивно, со веќе стекнато
знаење и проблемско.
Во нстражувањето се бараше кои од овие формн на креатнвно учење по
изјавнте на учениците се најактуелни и најзастапеии. Податоцнте се
презентнранн на табела бр.26. во бројки н процентн.
Табела бр. 26. Афннитет кон креативно учење и успех и пол на
учениците.
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Гџафикон бр.34. Афнннтет кон креативно учење и успех и пол на учениците.
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Категорнјата со нгра ја избраа вкупно 294(31,27%) ученици од кон
158(16,80%) се од машки пол и 136(14,47%) се од женски пол. Со одлнчен
успех за оваа категорнја се определнја 192 ученика од кон 98 (10,42%) се од
машки пол и 94(10,0%) се од женски пол; ученицнте со многу добар успех се
48 од кои 27(2,87%) се од машки пол и 21(2,23%) се од женски пол за истата
категорнја се определнја 43 ученици со среден успсх од кон 24(2,55%)се од
машки пол н 19(2,02%) од жснски пол, н со доволси успсх се вкупно 11
учсника од кон 9(0,95%) од машки пол и 2(0,21%) од женски пол. Најголем
број н процент од учениците вкупно 373(39,68%) ученнци од кон со одлнчен
успсх сс 246 и тоа 138(14,68%) учепици со машки пол и 108(11,48%) ученици
од женскм пол. Истата категорнја ја прифатија ученнцнте со многу добар
успсх и тоа 85 ученнцм од кои 60(6,38%) се ученнци од машки пол н 25(2,65%)
сс ученицн од женскн пол, додека пак со среден успех вкупно се определнја за
оваа катсгорнја 36 ученнцн од кои 13(1,38%) од машкн пол и 23 (2,65%)
ученнцн од жснски пол. Учениците со доволен успех се 6 од кон 4(0,42%) се од
машкн пол н 2(0,21%) се од женски пол.Вкупно 79(8,40%) ученици од машки
и женскн пол се определнле за категорнјата ннтерактивно. Од ннв со
одлнчсн успех се 41 ученик од кон 20 (2,23%) од машки пол и 20(2,12%)
ученнц |1 од женски пол; со многу добар успех се 21 ученнк од кон 10 (1,06%)
учснмц|| од машки пол и 11 (1,17%) учсницн од женски пол; со добар успсх се
определиле за оваа категорија 15 ученнцн од кон 12(1,27%) се од машки пол
и 3 (0,31%) се ученнцн од женски пол и во најмал број се ученнцн со доволен
успех и тоа 2 ученнк од кои по 1(0,10%) од машки и од женски
пол.Катсгорнјата со веќс стекнато знасње ја ирифа гија вкупио 107(11,38%)
од ученнцнте од кон 80 се со одличен успсх п тоа 27(2,87%) од машки пол н
53(5,63( ученицн од женскн пол. По 12 учеш ти со многу добар и добар успех
се определиа за овааа категорија 3 ученнка сс со доволен успех од кои 2
(0,21%) од машки пол н 1(0,10%) од женскн пол.За категоријата проблемско
се определнја вкупно 87(9,25%) од ученицнте од кон 65 сс со одлнчен успех и
тоа 25(2,65%) ученицн од машки пол н40(4,25%)ученнцн од женски пол. Од
учсниците со многу добар успех за оваа категорнја сс оиределија само 8 од
кон 3(0,31%)ученнка се од машки пол и 5 (0,53%) учсннка се од женскн пол;
12 се ученицн со добар успех и тоа 4 (0,42%) од машкп пол н 8(0,85%) од

239

Креативната настава - симбиоза на иповации
женскн пол. Во најмал број се ученнцнте со доволен успех и тоа 2 ученика од
кои по 1(0,10%) ученик од машки н женски пол.
Табела бр. 26.1. Афинитет кон креативно учење и успех на
учениците.
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статнстнчкн значајни разлшси во мислењата на учениците по однос на ова
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Графнкон бр. 35. Афиннтет кон креатнвно учење и успех на ученицнте.
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Од табелата може да се види дека највисок процент ученици (39,68%) во
креативното учење го преферираат учењето со истражување н тоа најмногу
кај учеииците со одличен и многу добар успех претежно кај машката
полулацнја. Исто така со висок процент е преферирано н учењето низ игра
со (31,27%). Овне две форми на учење сс застапени со околу (70%)

што

истакнува која форма паставницмте бн требало да ја искористат за да
постигнат успешност во креативното учење.
Заклучок:
Афиннтетот кон креативно учење претставува еден од основните податоци
на креативната настава.

3.11. Сваќања на учениците за поимот креативност и пол и успех
на учениците
Табела бр. 27 . Сваќања на ученнцнте за понмот креативност и успех и нол
на учениците
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Графнкон бр.Зб. Сваќања на ученицнте за понмот крсатнвност н успех и пол
на ученнците

Хипотезата сваќања на ученнцнте за понмот креативност

ја тестнравме

преку категориите : нстражување на непознато, откривање, создавање иа
ново, решавање пробле.м, работна еиергнја и творештво.
За категорија нстражување иа непознатото вкупно се определнја 154(16,38%)
ученшш од кои 84(8,93%) ученици сс од машкн пол и 70(7,45%) се ученицн
од женски пол. Од нив со одличен успсх се 91 ученик од кои 40(4,25%) се
ученици од машкн пол и 51(5,42%) се ученнци од женскн пол. Оваа
категорнја ја прнфатија 27 ученици со многу добар успех од кон 19(2,02%) се
од машкп пол и 8(0,85%)ученнцн се од женскн пол; 33 ученицн се со добар
успех од кои 23(2,44%) ученика се од машки пол и 10 (1,06)ученици се од
машкн пол.
Во најмал број е определеноста за оваа категорнја на учениците со доволен
усиех и тоа 3 ученика од кон 2 (0,21%)ученнка

се од машкн пол н

1(0,10%)ученик се од женски пол.
Катсгоријата откривањс ја прифатија 147 учсници со одлнчен успех
од кон 66(7,02%) од машкн пол н 81(8,61 %)ученици ол жснскн пол,потоа со
многу добар успех се определнле 36 ученицн од кон 19(2,02%)ученици од
машки пол и 17(1,80%)ученицн од женскн пол.Со добар успех се изјасннја 38
ученици од кон 20(2,12%)ученицн од машкн пол и 18(1,91 %)ученнци од
женскн пол.Од учениците со доволен успех се 7 вкупно од кои 6(0,63%)
учсника од машки пол и 1 (0,10%) ученика од женски иол, значн вкупно за
оваа категорнја се изјасимја 228 (24,25%).
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За категоријата создавање на ново вкупно се определија 260 (27,65%)
ученика од ннв со одличен успех се 176 и тоа 95 (10,10%) од машкн пол и 81
(8,61%) од женски пол; со многу добар успех се 54 ученици од кон 35(3,72%)
се од машкн пол и 19 (2,02%) се од женски пол; со добар успех се 26 ученици
од кон 7(0,74%) се од машки пол и 19 (2,02%) од женски пол и ученицн со
доволен успех се 4 ученици од кои 3(0,31%) се ученика од машкн пол

н

1(0,10%)се ученнци од женски пол.
Вкупно 60(6,39%) ученицн од машки и женски пол се определија за
категоријата решавање проблем. Во најмал број за оваа категорнја се
определнја учеинцнте со доволен успех и тоа 2 ученнка од кои по 1(0,10%) од
машки н од женски пол. Со добар успех се определија исто така мал број и
тоа 3 ученика од кои 1(0,10%) од машки пол и 2 (0,21%) ученика од женски
пол. Со многу добар успех се вкупно 12 ученнцн од кон 8(0,85%)ученика се
од машки пол и 4 (0,42%) ученици од женскн пол н учениците со одличен
успех се определнја за оваа категорија и тоа 43 ученицн од кон 18(1,91%)
ученицн од машки пол и 25 (2,65%) ученнци од женски пол.
Категоријата работна енергија ја избраа вкупно 73 (7,76%)ученнцн од
нив со одличен успех се вкупно 47 и тоа 21(2,23%)ученнка од машкн пол и
26(2,76%)ученика од женски пол, потоа 17 ученици со многу добар успех од
кои 8(0,85%) се ученици од машки пол и 9(0,95%) се ученицн од женски пол;
со добар успех се само 5 ученици од кои 3(0,31%) од машки пол и 2 (0,21%) се
од женски пол н на крај за оваа категорија се определнја и 4 ученика со
доволен успех и тоа 3 (0,31%) од машки пол и 1 (0,10%) ученик од женски
пол.
За категоријата творештво се определија вкупно 165(17,55%) ученици
од кои 97 (10,31 %)ученици се од машки пол и 68 (7,23%)ученицн

се од

женски пол. Од нив со одличен успех се 120 ученика и тоа 69( 7,34%) ученнка
од машки пол и 51(5,42%) ученик од женски пол. За нстата категорија се
определија 28 учсници со многу добар успех и тоа 18(1,91%)ученицн од
машки пол и 10(1,06%)ученици од женски пол. Вкупно 13 ученицн со добар
успех од кои 8 (0,85%) од машки пол и 5(0,53%) ученици од женски пол се
определија за оваа категорија. Ученнци со доволен успех се 4 од кои по
2(0,21%) се од машки и женски пол кои ја прифатија оваа категорија.
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Табела бр. 27 .1. Сваќања на ученицитеза поимот креатнвност и успехот па
учениците.
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Пресметаннот хи-квадрат тест покажува статистички значајна разлика во
одговорнте на учениците по однос па сваќањето за понмот креативност.
Коефицнентот иа контикгеиција С=0,17 укажува на слаба поврзаност меѓу
варијаблите.
Гсафнкон бр.37. Сваќан>а на ученнцнтс за понмот креативност и успехот на
учениците.
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Креатнвната настава во основа е насочена кон поттикнување на ученицнте
кон

нешто

ново

н

продуктивно.

Затоа

сметавме

за

значајно

во

истражувањето да ја проучиме и содржината на креативноста со цел да ги
согледаме разлчните аспекти на нејзината појавност. Во истражувањето се
проучени шест иидикатори кон претставуваат доминантнн показатели на
содржнната на креативноста. Од табелата се гледа дека сите индикатори се
прифатени од учениците како содржнни но сепак неколку од нив нмаат
домннантно

место

н

тоа

создавањето

на

ново

со

(27,65%)

и

открнвање(24,25%) како и предизвиците во истражувањето на непознатото
со (16,38%). Значаен индикатор исто така е и творештвото на учениците како
врв носител на креативните способности.
Заклучок: Анализата на индикаторите на поимот на креативноста му пружа
можност да ги согледаме доминантните содржини на креативноста кои
наставниците треба се повеќе да ги применуваат во реализацијата на
образовниот процес.
3.12. В и дови на п о т т и к н у в а њ а на к р е а т и в н а т а н а с т а в а врз
р а з в о јо т на к р е а г и в н а т а сп особност н а у ч ен и ц н те и пол и
успех на у ч ен и ц н те
Табела бр.28. Вндови на поттнкнувања во креатнвната настава од
наставникот и успех и пол на учениците.
В и до ви на поттикнувањ а в о креативната настава о д наставникот

5 „

сам остојност
во
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Графнкон бр.38. Видови на поттикнувања во креативната настава од
наставникот и успех н пол на ученнците.

в c o M O C iojx oci о о р а з м и с /iyuaibc

I

В

СаМОООЈИОСТ DO р а з М И С /iyO.llbO

%

ш o A i o o o p к а к о оо у ч с б н и к о т f
■ од го оо р како ооучобникот%

■ ОД1О0ОР како оо учобникот %
одгоиор како ооучебникот%
истражуоо Г
■ ис1рож уоа %

Анализата на податоцнте во бројкн и проценти се презентирани во
табсл бр. 28.
Потнкнувањето на креативната настава врз развојот на креативните
способностн на учениците ја тестиравмс прску категорните: самостојност во
размислувањето, одговор како во учебникот, внимава на часот, рсшава
проблем; нстражува.
Категоријата самостојиост во размнслувањето ја прнфатнја најголем број на
ученицн 315(33,51%) од ученнцнте. Ученнцнте со одлнчен успех кон ја
прнфатија оваа категорнја се 233 од кон 104(11,06%) ученици од машки пол
и 129(13,72%) ученици од женски пол. Ученицн со многу добар успех се 52 од
кон 33(3,51%) се од машки пол и 19(2,02%) се од женски пол за оваа
категорија се определија 25 ученици со добар успех од кон 14(1,48%) од
машки пол и 11(1,17%) ученици од женскн пол; 5 учеимка со доволен успех ја
прнфати оваа категорија и тоа 4(0,42%) од машки пол н 1(0,10%) од женскн
Г 1 0 Л .

За категоријата одговор како во учебннкот се определнја вкупио
252(26,80%) од учениците. Од ннв со одлнчен успех сс 158 од кои 98(10,42%)
се ученнцн од машки пол н 70(7,44%) се ученици од женскн пол; Иотоа со
многу добар успех се 34 учспицн од кои 27(2,87%) се ученнцн од машкн пол и
17(1,80%) се ученици од женскн пол. Од ученнците со добар успех се 34 од кон
20(2,55%) се од машкн пол и 14(1,48%) ученици од женски пол. Во најмал
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број •ja оваа категорија сс определнја учеинцитс со доволен успех н тоа 6 од
кон 4(0,42%) се од машки пол и 2 (0,21%) се учепнци од женскн пол.
Категорнјата внимава на часот ја прнфатија вкупно 114(12,12%) од
учениците од кои со одличен успех се 72 ученнка н тоа 39(4,14%) ученицн од
машкп пол и 33(3,51%) ученицн од женски пол;ученнцн со многу добар успех
за оваа категорија се определнја 25 ученицн од кон 13(1,38%) се од машкн
пол н 12(1,27%) ученнцн од жеискм пол;14 ученицн се со среден успех од кои
5(0,53%) се од iMauiKu пол н 9 (0,95%) се ученнцн од женскн пол н во најмал
број се застапенн за оваа катсгорнја учениците со доволен успех н тоа 3
ученнка од кон 2(0,21%) од маипсн пол и 1 (0,10%) ученнци од женскн пол.
Вкупио 92 (9,78%) учсника се определија за категорнјата решава
проблсм и тоа; со доволен успех 4 ученици од кои 3 (0,31%) од машки пол и 1
(0,10%) од женски пол; со средсн успех 19 ученици од кон 14(1,48%) ученнци
од машки пол 45(0,53%) ученици од женски пол; со многу добар успех 16
ученици од кои 11(1,17%) ученицн од машки пол и 5(0,53%) ученици од
женски пол; со одлнчен успех 53 учсника од кон 29(3,08%) се ученнцн од
машки пол н 24 (2,55%) се учеиицн од жсиски пол.
За категоријата истражување се определија 167(17,76%) од ученнците
и тоа 98 учсп 1ши со одлнчен успех и тоа 39 (4,14%) се ученнцн од машкн пол
и 59 (6,27%) се ученици од женскн пол. Потоа оваа категорија ја прифатија
37 ученици со многу добар успех н тоа 23(2,244%) ученици од машкн пол и
14(1,48%) ученици од женски пол, како и ученици со среден успех н тоа 26
ученицн од кон 9(0,95%) се ученици од машки пол и 17(1,80%) се ученици од
женски пол 6 ученнци со доволен успех се определија за оваа 1сатегорија н тоа
4(0,42%) се од машкн пол и 2(0,21%) се од женски пол.
Хн-квадратот со вредност 25,533 за

df=l2 ja потврдува статнстнчката

значајност на разликите во одговорите на ученнците со разлнчен успех по
однос на тврдењето дека вндовнте на поттнкнувања иа креатнвната настава
влијаат врз развојот на нивпитс креативни способностн.
Коефициентот на контннгенција С=0,16 укажува на слаба поврзаност меѓу
варнјаблите.
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Табела бр.28.1._Вндови иа потггикнувања во креативната настава од
наставннкот и успех иа ученнците.
В и до ви на поттикнувањ а во креативната застава о д наставникот
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Успехот во реализацнјата на креативиата настава често патн е условеи и од
видовнте на поттикнувања од страна на наставникот. Затоа сметаме дека н
овој показател е значаен за проучување.
Од табеларниот преглед може да согледаме дека ученнците сметаат за
најзначајно влијанието на наставниког за самостојност во размнслувањето
со 33, 51%. Исто така ученнците истакнуваат дека значаен прокент од
наставниците 26,80 % влијаат на ученицнге да добнваат одговори како во
учебникот. Со тоа смегаме дека и покрај иповацимтс во крсативнага настава
сепак за значаен број ученнцн учењето на лекцнјата како во учебник
претставува осповна цел во процесот на нивното учење.
Заклучок:
Значајното присуство иа останатите индикатори кои произлегуваат од
нзјавите на учениците нн покажува дека наставннцнте сернозно треба да сс
иосветат на проучување, на најадекватните вндови на поттнкнувања за
успешност во креативмата настава, под претпоставка дека и овој труд ќе
бнде во прилог на таа цел.
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3.13. Вештини кај учениците поттикнати од креативната настава
и пол и успех на ученнци ге
Табела бр.29. Вештини кај учениците поттикнати од креативната настава
и пол и успех на ученицнте
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Вештините кај учениците потикнати од креативната настава ги тестнравме
преку категориите: подредување, споредување, набљудување, мерење и
истражување.
Категорнјата подредување ја прифатнја вкупно 101 (10,74%) ученика од кои
62 се со одлнчен успех од кон 29(3,08%) ученнци од машки пол и 33 (3,51%)
од ученнци се од женски пол, потоа 14 учениии со многу добар успех од кон 8
(0,85%) сс од машки пол н 6(0,6%) се ученици од женски пол. Оваа
категорнја ја прифатија 19 ученици со добар успех од кон 4(0,42%) се од
машки пол и 15(1,59%) се ученици од женски пол u 6 ученици се со доволен
успех од кои 4 (0,42%) се од машки пол н 2(0,21%) се од женекн пол.
За категорнјата споредување се определија 100 ученнци со одличен успех од
кон 51 (5,42%) се од машки пол и 49(5,21%) ученнци од женски пол, потоа 31
ученик со многу добар успех од кон 14(1,48%) се од машкн пол и 17(1,80%)
ученнци од женскн пол; со добар успех за оваа категорија се определнја 24
ученицн од кои 9(0,95%) ученика од машки пол н 15(1,59%) се ученици од
женски пол и со доволен успех се определнја 5 ученика од кои 4(0,42%) се од
машкп пол н 1(0,10%) ученик од женскн пол.
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Графнкон бр.39. Вештннн кај ученнцнте поттикнати од креатнвната настава
и пол и успех на учениците

Вештини поттикнати кај учениците од
креативната настава
200

к! подредуеање

Нспоредување

U мабл>удувањг

Ммереше

-Ј истражување

Вкупно ученнци од машки н од женски пол ја прнфатија 217 ( 23, 08%)
од кон со одлнчсн успех се 130 ученнци н тоа 71(7,55%)учсннк од машкн пол
59(6,27%) се од женски пол, со многу добар успех се 42 од кои
23(2,44%)ученика се од машки пол и 19(2,02%)ученика се од женскн пол; со
добар успех

оваа

категорија ја

прифатија 40

ученици

од кон

30

(3,19%)ученици се од машкн пол и 10(1,06%)ученици се од женски пол и на
крај со доволен успех вкупно се 5 учспмцп од кои 4(0,42%)ученици се од
машки пол н 1(0,10%)учсник е од женскн пол.
Значн вкупно ia оваа категорија се определнја 217( 23,08%) од
учениците.
-Категоријата мерење вкупно ја прифатнја 74 (7,87%) од учениците и тоа со
одлнчси успех се 43 учсннка од кои 23(2,44%)ученицн од машки пол и
20(2,12%) учеиици од женски пол. Оваа катсгорија ја прифатнја 17 ученнка
со многу добар успех 11(1,17%) ученицн сс од машки пол и 6(0,63%) се од
женскн пол;Потоа со добар успех се 11 учсници од кон 5(0,53%) се од машкн
пол и 6(0,63%) се од женски пол и 3 ученика со доволен успех од кон 2(0,21%)
од машкн пол и 1(0,10%) ученнк од женскн пол.
За категоријата истражување се определнја вкупно 388(41,21%) од кон
со одличен успех се 289 ученика н тоа 135(14,36%) од машки пол и
154(16,38%) ученнци од женски пол; оваа категорија ја прифатнја 51(5,42%)
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од машки пол и 19(7,44%) од женскн пол, потоа со добар успех се 24 од кон
14(1,48%) се од машки пол и 10(1,06%) се ученици од женскн пол н во помал
број за оваа категорија се определија 5 ученика со доволен успех и тоа
3(0,31 %) од машки пол и 2(0,21%) ученика од женскн пол.

Табела бр.29.1. Вештини кај учениците поттикнати од креативната
настава и успех на учениците
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х 2=39,553

df=12

р < 0,0

c = 0,20

Графикон бр.40. Вештини кај ученицнте поггикнати од креативната настава
и успех па учениците

Добиената вредност на хи-квадратот (39,553) со <lf =12 покажа дека постои
статистички значајна разлика во мислен»ата на ученнците по оваа прашање
[

Ј ИНСТИТУТ ЗА п ?д

гогија;

251

Креативната настава - симбиоза на иновации
на ниво на значајност од 0,01 така што со сигурност може да се каже дека
поставената хнпотеза во пристапот кон изградување на креативии вештини
на ученицнте потикнати од креативната настава се потврдува.
Пресметаннот коефициент на контингенција укажува на слаба поврзаност
меѓу варијаблите.
********
Круна во реализацијата на креативната настава е изградување на вештини
кај учениците. Вештнните на учениците за креатпвноста значи беа проучени
низ пет индикатори во завнсност од проценката на ученнцнте за нивното
посетување при што секој ученик ја потснцира доммкантната вештина на
креативност што ја поседува. Највисок

процент ученнци (41,27%) ја

поседуваат вештината за истражување што сметаме дека не насочува кон
заклучокот дека креативната настава во образовниот систем е прифатено од
учениците и и дава простор за попрагматична примена во реализацијата на
наставата.
Покрај истражувањето ученнцнте истакнуваат дека во (23,08%) ја изграднле
вештнната за наблудување на сето она што има креатнвен карактер н водн
кон креативност.
Заклучок:
Сепак треба да нстакнеме дека сите посоченн вештини од учемиците гн
поседуваат во значаен процент што не водн кон сознанието дека креативната
настава е реализатор на соодветни вештинн кај ученицнте кои ја прават оваа
форма поатрактивна и перспективна во реализацијата на современиот
образовен процес.
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3.14. Поттнкнувањето способности за учењето во
креативната настава
Преглед бр.12. Поттикнување способностн за учење во креатнвната
настава
Поттнкнување способностн за
учење во креатнвната настава
С текнувањ е знаењ а

f

%

62

13,11

55

11,63

!

356

75,26

i

473

100

Р азб ирањ е на предавањ ето

Разм ислувањ е
В купно

Графнкон бр.41. Поттикнување способностн за учење во креатнвната
настава

■ f ■%

Успешноста во реализација на креатнвната настава п во креативното учење
во голема мера е поттикнато н од способноста која се стекнува за оваа
образовна појава затоа сметавме дека е потребно во трудот да гп проучиме и
ставовнге на ученнците за основните процесн во наставата н во учењето
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(знаење, разбирање и размислување). Резултатите добиенн од нстражувањето
ги презентнравме во преглед бр. 12. и графнкон бр.42.
Во проучувањето се вклучени следннте категоринте: стекнување на знаења,
разбирање на предавањето и размислување.
Вкупно за сите категории се нзјаснкле 473 ученнци од нив за категоријата
стекнување на знаења се изјасннле 62(13,11%) од ученицнте, за ка гегоријата
разбирање на предавањето се нзјасниле 55(11,63%) од учениците и
категоријата размислување ја избраа најголем број и процент ученици и тоа
356(72,26%) од ученицнте.
*******
Презентираннте податоците ни покажуваат дека учениците сметаат дека со
креативната

настава

кај

нив

најмногу се поттикнува

процесот на

размислување (75,26%) кој претпоставуваме дека најдиректно води кон
развој на креативните способности на ученнците.
Релативно помал процент ученици но сепак од значење за истражувањето го
преферираат стекнувањето на знаења на учениците со 13,11% и разбирање
на предавањето со (11,63%) со овој показател можеме да го потврднме
сознанието дека со креативната настава се стекнуваат знасња што исто така
е задача на креативната настава.
Заклучок:
Сите податоцн во прегледот се од големо значение бидејќи презентираат
реална состојба во реализацијата на креативната настава, за чии успешно
спроведување постои подршка и од ученицнте и од наставницнте.
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3.15. Способноста за концентрација кај учениците во
процесот на креативната настава
Табела бр.ЗО. Концентрација на учениците во процесот на креативна
настава

Способностза
концентрација

Нивоа на концентација
Голема

средна

f

%

f

%

концентрација
на наставата во
текот на часот

600

66,67

250

27,77

концентрација
во процесот на
учење

420

60

198

концентрација
при одговарањ е
пред
наставникот

415

48,83

концентрација
при

300

530

мала

f

вкупно

%

f

X

50

5,55

900

95,74

4,61

i

28,29

82

11,71

700

74,48

4,28

2

263

30,94

172

20,23

850

90,42

3,75

5

47,62

244

38,73

86

13,65

630

67,02

3,76

4

60,22

180

20,45

170

19,32

880

93,61

4,21

3

%

Ранг

дискутирањ е
концентрација
при читање од
учебник

Графикон бр.42. Концентрација на учениците во процесот иа креативна
настава
К о н цен тр аци ја на учен и ц и те во п р о ц е с о т н а к р еаги в н а насЈава
■i Концентрација на наставата
во текот на часот, Ранг 1

Концентрзцијаво процесотна
учење, Ранг 2

u Концентрација при
одговарање пред
наставникот, Ранг Ѕ
i Концентрација при читање
одучебник, Ранг 3

u Концентрација при
дискутирање, Ранг 4
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Концентрација

на

учениците

во

нроцесот

на

креативната

настава

претставува значајна димензија во реализацнјата на оваа образовна форма.
Концентрацијата на

ученнците е условена од повеќе агенси ( генетскн,

социјални, практикувањето и други).
Сепак

сметаме

дека

креативната

настава

создава

перспективи

за

изградување на поголеми способности за концентрацнја кај учениците и
затоа во нашето истражување ја вклучивме и оваа димензија. Способноста за
концентрација како показател на квалитетот во процесот на креативната
настава ја проучивме низ пет индикатори и тоа: концентрација на наставата
во текот на часот ,концентрација во процесот на учење, концентрација при
одговарањс

пред

наставннкот,

концентрација

прн

днскутирање,

концентрација при читање од учебник.
Сите споменати способности за концентрација се проучени преку следните
три нивоа на концентрација и тоа : голе.мо ,средно и мало.
Способностите за концентрацнја кај учениците во процесот на креативната
настава се проучени

и

во

бодови

со пресметување на аритметичката

средина и рангирање, согласно тоа пониската вредност на аритметичката
средина обилува највисока ранг позиција.
Учениците имаа можност да го заокружат секој индикатор во соодветното
ннво за кој сметаа дека е значаен. Од податоците согледуваме

дека за

иајголем процент ученици е значајна концентрацијата во текот на часот,
како и концентрацијата во процесот на учење.
Сепак учениците во своите изјави

ја потеицнраат значајноста и на

останатите способности за концентрација и тоажонцентрација при читаше
од учебник, концентрација при дискусија, концентраци при одговаран»е пред
наставиикот.
Учениците истакнаа кои способности за концентрација и на кое ниво се
најзначајни за успешна реализација на креативната настава.
Заклучок:
Податоците од табелата, претпоставуваме дека треба да претставуваат
значајна насока и за учениците и за наставниците во процесот на
изградување на оваа мошне значајна способност. Потребно е да се продолжи
со понатамошно барање и нзградување патишта за поттикнување на
учениците во што поголема мера да ја поседуваат оваа способност во насока
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на постигнување на се поголемн резултати во процесот на пивното
образование.

3.16. Субјекти поттикнувачи на крсативната настава
Преглсд бр.13. Субјектн поттикнувачи на креативната настава
Крсативност
поттикната од
креативната настава

f

креативност од
наставникот

108

креативност од
ученикот

111

%

22,64

23,27

заедничка креативност на
наставникот и ученикот

258

54,10

Вкупно

477

100

Х2=92,491

df=2

р<0,01

Истражувањето на феноменот на креатнвната настава сс однесува на голем
број показатели кои влијаат на нејзината физнономија насочена кои
поадсква гно согледување на сите сегменти кои го сочннуваат иејзиниот опнс.
Во таа насока сметавме дека е значајно да гн проучиме н субјектите кои сс
јавуваат како потикнивачи на креатнвната настава. Во постапката за
дсфинкрање на овој поим гн вклучнвмс следните варијаблн: креативност од
наставникот, креативност од ученикот, и заедннчка креативност од
наставннкот и ученнцитс т.е. субјектите потнкнувачи на креативната
настава гн тестиравме преку категоринте: креативност од иаставннкот,
креативност од ученикот, и заедничка креативност од наставникот и
ученицнте.
Вкуппо за овнс категории сс опредслиа 477ученици

од кон 108(22,64%)ја

нзбраа категоријата креативиост од наставншсот, потоа 111(23,27%) ја
нзбраа категорнјата креативпост од ученикот и за категорнјата заедничка
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креативност на пастанимкот п ученикот

сс опредслија ноголем број н

процент од ученицнте и тоа 258 (51,10%)од учениците.
Добнеиата вредност на хи-квадратот (92,491) со df = 2 покажа дека постон
статистнчкн значајна разлика во мислењата на ученицнте по оваа прашањс
на ннво на значајност од 0,01.

Графикон бр.43. Субјскти поттикнувачи на креативната насгава

Од добиените
потикиувачи

показатели

согледуваме

па креативната

дека

најдоминантни

субјекти

настава се заедннчкнтс актнвностн

иа

наставннкот и ученицнте со (54,10%) што треба да не водн кон оснажувањс
на овие субјекти за иоголемн успеси во креатнвната настава. Исто така можс
да се внди дека значаен процент учснмцм ја преферирааг креативноста па
наставникот во рсализаинја на наставниот час и вомнаставните активности
со (22,64%).
Со оваа доверба од страна на учениците

наставннкот добива уште

поодговорна задача да го организира наставннот процес поодговорно

н

попроф еснонално.

Заклучок:
Од податоците се гледа дека ученнцте ја соглсдале и улогата на ученикот во
реализацнјата на креативпата настава со 23,27% што не наведува на
сознаннето дека учениците наставата не ја сметаат како пасивсн образован
процес туку дека и ги согледуваат перспектнвите на примспата на
креативноста на учениците во иаставата.
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4. Анализа на резултатнте од интервјуто со фокус групите
Крсативната

настава

како

релатнвно

прогреснвна

н

иноватнвпа

образовна работа во процесот на имплементацнја мобнлизира голем систем
на ученици во овој процес. Искуствата и знаењата од снте ученнцн го
поставуваат темелот за успешната нмплементација а со самото тоа н
изградба на креативни субјекти како во доменот на организација на
образовииот процес така и од страна на наставннците и учсницнтс. Иако
паставпмцитс и ученнците претставуваат

днректнн

учесннци во

креативната настава и видливо ги манифестпраат позитивннте странн од
овој процсс сепак во организацијата на креатнвната настава значајиа улога
нма п стручната служба (професноналните работнпцн-педагог , пснхолог)
како u днректорот на училиштето.
Затоа сметаме за значајно во нстражувањето на оваа тема да вклучнме
интервју со фокус група составена од днректорн, педагозн н психолозн.
Секоја од овне три структурн претставува посебна фокус група сепак снте
трн групи имаат засдиичка основа т.с. нстороден проток на ннтервју на
фокус група, составена од седум базнчни прашаља.
Протокот на иптервју се спроведува во три фокус групн. На секоја фокус
група се поставува засдничко прашање за днскуснја при што се забележува
секој посдннечен одговор на членовнте на фокус групата и врз основа на тие
изјави се изведува засднички заклучок.
Резултатнте од анализата на ннтервјуто на фокус групата ќе
бндат прсзентнрани во трн вертпкалнн колони.
Во првага колона е внссено адмнннстративно професноналннот профнл.
Втората колона претставува дсскрнптор на иннцнјалните прашања н
третата колона претставува апалнзн и днректни нзјави на членовнте од
фокус-групата.
Фокуснитс точки што прстставуваат основа на днскуснјата или нзјавите на
фокус групата се :

1.

Иницнјатранте за подобрување на креативната настава;

2.

Причини кон ја отежнуваат креатнвиата настава;
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3.

Задачи за унапредување на креативната настава;

4.

Одлнкн на креативннот наставннк;

5.

Забелешки во процесот на креатнвната настава;

6.

Основнн носнтелн на отпор во креатнвната настава и

7.

Битни придобнвки во реформата на училиштето со креативната
настава.

Преглед бр.14. Презентнрање на квалитативнпте аспекти на интервјуто
фокус субјект

Дескрнптор на
иницнјалните
прашања

Анализа и директни наводи

1. Задачи во
унапредувањ
е на
креативната
настава

Во однос на ова иницнјално прашање фокус групата
гн наведува следнпте елементп на прашањето:
Унапредување на работата со наставницнте

Директор

Создавање услови за компјутерска настава
-

Создавање услови за иновативни техники на
учење

-

Со оваа прашање се мерат задачите на
директорите и стручннте работници (педагог,
психолог, социолог) во унапредување на
креативната настава.

Директни наводи.
Д-1: поблпска соработка со ученнците;
-создавање амбиент за учење
Д-2: да биде тактичен, одговорен, соработннк
сослушувач;
- да умее да издвојува прноритетн,
Д-3: да им се овозможат обуки на наставншш и
набавка на соодветнн нагледн:: средства,
Д-4: поттикнување на наставницнте
мотивираност и организација за тнмека работа
Д-5: обукн, размена на искуства.
Д-6: поттикнуван>е за организирање на секаков внд
на наставнн активностн преку посебно облици и
содржнни.
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Д-7: организирање на обуки за наставниците
обезбедување на физички и материјални услови.
Д-8: имплементираше на современа технологија
Д-9: организираше на семинари и поттикнување
формн за непосредна соработка со ученнците.
Д-10: безрсзервна подршка на наставниците;
- поттикнуван>е на нставннците за вклучување во
креатнвни часови
презентаци на успешни наставннцн
Д-11: создавање на услови за поттнкнување на
наставннците и обезбедување на професионална
литература
Д-12: подршка и унапредување на условите за
реализација на креативната настава.
Со ова прашање се мери степенот и видот на
2. Кои се
иницијативи иницнјатива за унапредување на креатнвна
иастава:
те за
Длректнн наводи:
подобруваљс
Д-1:- спсцијално опремени кабннетн за работа no
на
секој предмет
креативната Д-2: -поголема мотивација на наставннците;
настава?
Д-3: -обука н нагледни средства
Д-4: -оспособуван>е за управување со компјутерн
Д-5: -организирање престо.ј иа наставницн во
понапредни учшшшта.
Д-6: -информиран,е на наставниците за креатнвната
настава;
Д-7: -организирање на обуки- воведувањс посебни
програми
Д-8: -снабдување со средства;
Д-9: -упатства и забелешки
Д-10: -воведуванЈе иноваци во настаниот процес
Д-11: -намалување на бројот на ученици во
одделението
Д-12: -мотивација на наставннците.
Со оваа прашање се бара сознаннја на днректорнте
3. Причини
и стручните работници за причините кон ја
кон ја
отежнуваат релацијата на креативната настава
отежнуваат
како за ученнцнте така н за наставницнте.
креатнвната
настава
Директнн наводи:
-Прнчини кои
потикнува од
страна на
наставникот.
- Причинн кои

Д-1: Несоодветно гн планира содржнните во однос
на реализацијата ;
Нскористење на соодветни иноватнвнн методн и
техникн за рабс-*'а.
Недоволно поттикнување на ученнцн да ја
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поттнкнуваат
од страна на
учсннкот:

-

симбиоза на иновации

актнвнра способноста за креативно мислење н
расудување;
Непоссдување доволен интсрес.
Д-2: -Нс е доволно мотнвнран
-He го интересира тоа
-Тесно е врзан за својата програ.ма;
- Нема смпсла за креатнвност
Недоволно насочување;
Немаат лнчен интерес
Немаат условн;
Д-3: -Необучени наставници
-Нсмотивнрани наставници
Без навнка за креатнвна работа
Страв од омаловажување од соученицнте.
Д-4: -Погрешен пристап;
-Недоволиа мотивација
-немање услови;
-педоволна ангажираност
-бегање од новото
недоволна зантереснраност
немање доволно значсње
Д-5: -отпор кон промени
незанитсреснраност;
прснатрупаната програма
Д-6: -магернјално -техннчките услови
структурата на учениците;
несоодветни информации;
Д-7: незаннтереснран наставник
недостаток на мотнвацнја
недостаток на искуство
незаннтересираност на ученикот
монотонија од стереотнпннте часовн
недоволна мотивација
Д-8: - недостаток на совремсна наставна
технологнја
страв од грешки
Д-9: - недоволно подготвување на иаставннцнте
-реализација на класичпа настава
губење на самодовербата кај ученицитс
Д-10: - недоволна подготвеност на наставннкот
-маската на наставниците;
-недоволна мотивација
-претерани барања од програмите;
немање доверба во способностите на ученнцнтс;
чувството на ннформнраност во класот
меѓусебното непочитување.
Д-11: - Недоволна професнонална подготовка;
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4. Кои се
одликите па
креативниот
наставник?

Несигурноста поради страв од појавување на
грешкн
Д-12: - Условнте во кои работи училиштето
- Неподготвеност на наставникот
Пасивност на часот
Со ова прашање го испитувавме мнслењето на
фокус групата ( педагог, психолог) на
креатнвниот наставник како носител на
наставно образовниот процес.
Дирсктнн навод
Д-1: - кретивннот наставник треба да : испптува ,
разгледува, истражува, советува, планира,
предвндува, подржува, поттикнува, почнтува,
обединува, внесува нновацин, превзема креативни
акции и врши проценка на извршеното.
Д-2: - полн со идеи н надежи смисла за соработка п
успешна комуникација
мотнватор;
координатор, насочувач добар визнонер и
соработник
Д-3: - трудолубив, толерантен, комуникативен.
Д-4: - смел,отворен, кооператнвен, инвентнвен
Д-5: - отворен за променн
соработка, професнонално несебнчен
Д-6: - лубезен, ипицшативеи
Д-7: - иноватоп;
- погтикнувач на креативно мислење, соработннк
; професионално усовршување
Д-8: -да сугерира,
- отворен љубопитен, дина.мичсн
Д-9:- вешт,
-способен, самодоверлив, оригинален- креативен
Д-10: - отворен за соработка;
- прима и дава критики,
креативен да има интерес за новото
Д-11: поседува креативни способностн и вештини
прецизен;
педантен,
толерантен и флексибилен
стимулативен и охрабрувач
поседува самодоверба;
реален и објективен
Д-12: - подготвен.
-креатнвен;
да има интерес за новото
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-Со оваа прашање од днрскторите и стручннте
5. Кон сс
вашнте
забелешкн и
констатации
во процссот
на
иновација во
креатнвпата
настава?

работници ( псдагог, психолог) сс бара да ги изнесат
своите забелешкн и констатацин за процесот на
нновации во креатнвната настава.
Директни наводи
Д-1: поголсма матсријалиа подршка;
Д-2: поголема мотивираиост
Д-3: недостаток од инднвндуален пристап
Д-4: постапна примена на иновацинте;
Д-5: конпшуирана примена на иновации;
Д-6: соодвстно пасочуваље на наставата ;
Д-7; недоволно посветеио внимание;
Д-8: прчмсна на современа технологија
Д-9 : развој на крсатнвнн способностм
Д-10; опременост со современа технологнја
Д-11: охпабрување во примена на современа
тсхнологнја
Д-12:

6. Кои се
основните
носнтелн на
отпор во
реализација
та иа
иновациите
во
креатнвната
настава?

n o 4 H T V B aib c н а у л о г а т а н а у ч е н н к о т .

Со ова прашаи.с сс испнтуваат мислсњата иа
членовите на фокус групата за носнтелите на отпор
во рсализацмја на иновацинтс во креативната
настава.
Днректнн наводи:
Д-1: иедоволно мотивирани;
Д-2: скептнците:
Д-3: иепостосњс условн за креатнвиа настава;
Д-4: исспрсмност за прнфаќање на новитети,
Д-5: отпор кон променн;
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Д-6: немање стратегнја;
Д-7: отпор кон промени;
Д-8: отсуство на амбиција
Д-9: нсодговорнн, некомуникативени
Д-10: лоши (неадскватни) условн на работа
Д-11: постарнте наставннцн ја практикуваат
традицноналната настава
Д-12: несоодветна подготовка за реализација на
крсативната настава.
7. Кон се бнтни
прндобивкн
во
реформитс
на
училиштет?

Со ова прашањс сс проучува мислсњето на фокус
групата во однос па битните прндобивки во
рефор.мата на учнлиштето.
Директии иаводи:
Д-1: Унаппсдувањс на паставага во образовниот
процес
Д-2: Создавање условн за актнвно учење
Д-3: Осовременувањс на иаставни процссн
Д-4: Воведувашс на иновации во процесот на
наставата
Д-5: Изградува»ве на самодовсрба, доверба;
Д-6: Стскигуваше на творечки знаења
Д-7: Откривање и мотнвирањс на талентираните
ученици;
-

Се постигнуваат поголеми резултатн во
наставата.

Д-8: Сс промовнра училнштето
Д-9: Зголемување иа обемот на знаешата
Д-10: Се подигнува угледот на учнлиштето
Д-11: Познтнвна н креативиа атмосфера во
училнштето; унапрсдуваше иа методитс и формитс
на работа во учнлиште;постигнување на поголем
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успех; подобруваље на квалнтетот во воспитнообразовниот процес
Д-12: вклучуван>е на совеменнте технолошки
текови
Фокус субјекти
Професионални
работници (педагог
Психолог)

Педагог

1.Кои се ваши
задачи во
унапредување
на
креативноста?

Педагог-1: - давање подршка и стручна помош на
наставницнте
-Прнмена на адекватни методн
Педагог-2: активен однос на учениците
Педагог-3:следен>е на стручна литература;
Педагог-4: мотивација за унапредување на
креативната настава;
Псдагог-5: поттикнуваше, помагање подржување на
учениците создавање услови
Педагог-6: проучување на способностнте на
учсницте за креативност
Педагог-7: презентацнја на ниовациите во
креативната настава
Педагог-8: обука на наставницнте
вреднување и иаградување на наставннцнте
работа со ученнците во училнштето и надвор од
училиштет
Педагог-9: - создавање условн
потгикнување на наставннцн
-

снабдување со професионална литература

Педагог-10:користење на ииформативна
технологија
општа подршка на наставницнте
Псдагог-11: создавањс услови и следење на
креативната настава
Психолог
Психолог 1:обука на наставниците
Психолог 2: пружење подршка на наставннцнте
интерпи ссминари за креатпвност
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Психолог 3: зголсмувањс на мотнвираноста на
наставннците
Пспхолог 4: континуирана и ефектнвна соработка
со ученнците
Пснхолог 5: одржување на семннари
Психолог 6: обука на наставнпците,сугестн,
соработка и давање помош;
Психолог 7: да гн подржува во креатнвната работа

Педагог

2.Кон се
индикаторн за
подобрување на
креатнвната
настава?

Педагог!: - обучување за примсна на креативнн
методи
Педагог 2: - перманептно внссување на нови
иновативпи постапки, форми и содржпнп
- Внесувањс на соврсмсна образовна тсхнологија
ПедагогЗ: - обезбедување дидактички матернјалн и
обезбсдуваше на технички условн за работа
Педагог4: - подршка за учество на наставниците на
семинари
Псдагог5: - подршка во прнмсна на современата
техиологија за учење
Псдагогб: - потнкнуваље на наставпици и
учениците на креативност
Педагог7:- обезбедување на средства и материали за
наставна работа
Псдагог8:-овозможуван.е содржини за развој на
крнтичко мислењс
Псдагог9: - подпшка на наставниците п учсннцнте
во процссот на креатнвната настава
понуда на соодветна лнтература.
Педагог10: сдукацнја на наставници за креатнвност
- откривање на ученнцте со творечки потснцмјали
градсње на стратегнја во реализација на
крсативна настава
ПедагогП: - подршка во прифаќањс на креативна
настава
- подржување на корнстење на компјутерската
технологија.

Пснхолог

Психолог 1:реалпзирањс програ.ми за подготовка за
крсативна настава
Пснхолог 2:- снабдуваље на учнлнштето со
литература н адекватни средства н помагала
Психолог 3: - органнзнрање на креативнн
работплници u поголема вклучсност во
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унапредување иа крсатнвна настава
подршка иа наставницитс во рсалнзација на
креативната настава
Психолог 4:- обезбедување на соодветнн услови п
можности за работа
поттикнување на мотивот за работа на
наставннците на бнло кој наставен прсдмет;
Психолог 5:- потгнкнувањс на слободно нзразување
поггикнување на взаемна соработка иаставиикученик
Психолог 6:-Подршка на наставниците во формнте
н методите на креатнвната настава.
Пснхолог 7:- Подршка на наставннците во
едукацијата за креатнвната настава
- Идентификација н работа со креативно учење.
Педагог
3. Прнчшш кои
ја отежнуваат
крсатнвната
настава

Педагог1:- реализацнја на наставата на
традиционален начин
недоволна крсативност па наставникот
отпор кон пиовациите во наставата

-Причини кон
потнкнува од
страна на
паставнмкот.
- Причини кон
поттикнуваат
од страна на
ученнкот:

-

нсдоволна мотивираност за работата

Педагог 2:- пасивно учество на ученнците во
наставииот процес
- доминантсн отпор и наметлнв наставник
ПедагогЗ:-несоодветни услови за работа
немотнвираност нли необученост
-недостаток на самоемоциоиална клима и условн
во семејството и учплиштето
Педагог4:- матершално техничките услови
- псдоволио посветено време за креативна
активност
прилагодување на креативната настава спрема
возраста на учениците
ПедагогЅ: - немање ннтерес и шшшпатива за
нндивидуално напредуваље во креатнвната настава
- мемотнвнраноста на ученицнте
нсмањс подршка и нннцијативи од семејството и
училнштето,
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Псдагогб: - неангажнрапоста на наставннкот
повлеменоста на учепнкот
Псдагог7:иедостаток на матерпјалот и нзвори за
работа
- повлсченоста на ученикот
Педагог8: слаба мотнвацнја, традицпонална
настава;
- недостаток на креативни способности
нсзаиитереснраноста на учеиик;
недостаток иа работнн навики
-

слаба мотнвацнја на ученнцнте од страна на
наставникот

Педагог9:- условнтс во кои работн училнштето
нсподготвсноста на иаставникот за одржување на
крсативната настава.
нсдоволиа актнвност;немотивираност
Псдагог10:- нсдоволиа стручна подготовка за работа
со крсативни ученицн
огпор за работа со ученик кој е креатнвен
ПсдагогП:- неможноста да сс носн со про.менитс
страв од нзнесување на крсативни идеи
-

несоодвстна соработка кај учениците

Психолог

Пснхолог 1: - некрсатнвсн наставник со крутн
ставовн
нсмотивираност
Пснхолог 2:- недостаток на знаења за креатнвната
настава
Нсдоволна обученост
матсријална загрозеност и тенденција да се
задржи традициналната настава.
тешкоти во прнлагодување на иновациите
Психолог 3: слаба мотнвнраност на наставннкот
- нерацнонално користење на времето
- недоволна индивидуална креатнвност
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- субјективни слабости (недостатоцн)
- ниска ннтелектуална способност
- незаинтерссираност за креативна актнвност
- нерсдовност во настава
Психолог 4:-недоволна креативност
недоволна подготвсност за крсативна настава
недостаток од информаци
исдостаток на интерсс
недоволна мотивнраност
Пснхолог 5 :-нсдостаток на наставни срсдства за
креативна настава;
нсспособност на наставннците за креативност
неадекватна обука за настава (неквалитетна)
класпчна настава во класот
немањс на довсрба кај учсникот
Пснхолог 6:- недостаток на условн
- слаба мотивација
недостаток на лнтература
слаба креативност кај наставникот
недоволна соработка со другнте паставници
недостаток на ннформацни
слаба мотивацнја кај ученицнте
недостаток на учнлишни условн;
Пснхолог 7: - непоседување базични познавања за
природата на креатнвннте ученици
несоодветнн услови во кои ученнцнте работат
Педагог

4. Кои сс
одлнкнте на
креатнвннот
наставник?

Педагог 1: - трудолубив, нноватнвен амбнцнозен,
истраен
Педагог 2: -отворен, кооператнвен, мотнватор,
динамнчен,
Педагог 3: -творечки способносги, желба за работа
Педагог 4:-превзегиа шшцијатнви, лубезен

270

Креативната настава - ашбиоза на иновации
талент во одредена област
Педагог 5:-органнзатор, помагач,
реформатор, да учи
-

Психолог

да се усовршува

Педагог 6:способност за проценување на
способностнте на учениците.
Педагог 7:владее со наставннот материјал.
Педагог 8:ннтелектуалнн способности, соработннк,
комуникатор, мотиватор, реален, крнтичка
способност.
Педагог 9:креатнвен, интерес за иновацни
Педагог10:потикнувач, нстражувач, организатор,
дебатпра.
Педагог11:отворен, способност за избор на
адекватна содржнна за креатнвна настава
комуникативен, соработник.

Пснхолог1:-апликативни наставнн форми и методи
отворен за нови идеи и пристапи,

Педагог

Психолог2: интелегентен, флексибилен, коректен,
сака да мотивира, нннцнјатор, трудолубив, истраен,
истражувач
ПсихологЗ: одговорен, подготвен за преднзвици,
комуникативен крнтичкн да размислува
Пснхолог4:ведар, мотиватор,позитивен,
крнтичар,респект кон личноста на ученикот,
соработник.
Пснхологб: вешт, способсн, самодоверба,
оригинален, флуентен.
Психологб-.отворен, комуннкатпвен, добар
Ѕ.Кои се вашите
соработнлк, продуктивен, интелектуаленн и
забелешки и
креативни способности, мотиватор.
констатаци во
процссот на
Педагог 1. - мотнвирачка и дннамнчна атмосфера
иновацнја во
на часот
креативната
Педагог2. - овозможува активен однос на учениците,
настава
ПедагогЗ. - реализација со позитнвнм ефекти.
Педагог4. - потреба од насочување
Педагог5. - потреба од соодветни ресурси
Педагогб. - располагање со соодветни средства за
креативна настава.
Педагог7. - непосредио запознавање со иновациитс
Педагог8. - присутност на позитивна мотивација
Ледагог9. - воведување на актуелни иновации
ПедагогјО. - поголема креативност поквалитетнн
иновацин
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ПедагогИ. - иновацијата е основа во креатнвната
настава.

Психолог

Педагог

Пснхолог

б.Кон се
основннте
носителн на
отпор во
реализација на
иноваци во
креатнвната
настава

Пснхолог1.- организнраниот пристап во
креатнвната настава води кон иновацнја
Пснхолог2. -наставннкот - основен креатор на
иновациите
ПснхологЗ. -натпрсварот меѓу ученицнте бнтсн
поттикнувач за иновации
Пснхолог4.-современите генерацни поседуваат
преднспознции за нновации
Психолог5.- ннтересот и љубопнтноста во
крсатнвната настава водат кон пновации
Пснхологб.- надареннте ученици се склони кон
креирање на иновацнн
Пснхолог7. - наставннковата подршка една од
основите за иновации во наставата
Педагог 1. - несоодветнн наставнн содржини
Педагог2. - недостаток на интсрес на наставниците.
ПедагогЗ. - условн за работа и матернјалната
немотнвираност
Педагог4. -лнчноста на наставиикот - несоодветна
лнтература
Педагог5. недостаток на мотивнраност
Педагогб. Недостаток на средствата за електронска
комуникација
Педагог7. недостаток на наставни средства и
материјали
Педагог8. условнте, просторот, наставинте средства
непостосњс иа желба за творечкн активности
Педагог9. несоодветните учнлишни условн
Педагог10. - нсспремност на наставннкот да гради
стратегии
ПедагогИ.- неспремност за поголем н соодветсн
ангажман во крсатнвната настава
неадекватиото плапмрање на воспнтнообразовннот процес.
Пснхолог!. - нсажурнн лнчностн, лнчности кон
тешко прифаќат иновации и промеки
Пснхолог2,- недостаток на органнзнран прнстап
- Недостаток на обуки и семинари
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ПсихологЗ. - нзбегнување на поголем напор
Пснхолог4.- стереотнпите
Пснхолог5. - недоволна афирмираност на
креатнвната иастава
Пснхолог 6. - иесоодветнн базичнн зиаења иа
учсннците за креатнвност
Психолог7. -нспостоење на адекватнн
профссионални кадрн
Педагог

Психолог

7.Бнтна
прндобивка во
реформата на
учнлнштето

Педагог 1: развнвањс на вештини и способностн за
соврсмено жнвеење
Педагог2:- кпеатнвнн наставници
- Креативни ученици
ПсдагогЗ:- потнкнува самостојност и непосредност
Педагог4: поголсмо прнсуство на креативната
настава во образовниот процес
Псдагог5:-унапредуваи>е н осовременуваље на
наставниот процсс н работа
Псдагогб:- го поттикнува развојот иа способностнте
и интерсснте
Педагог7:-снаодлнвн, работливи, независнн
ученици
Педагог8: -потикнува задоволство н волја за работа
Псдагог9:-потнкнува сигурност и самодоверба
Педагог10: соодветни можностн за соочување со
современа образовна технологија
Педагог! 1:-постнгнува продуктнвнн резултатн како
основа за понатамошно успешно образоваиие
Пснхолог!:- значајна улога на психологот во
учнлиштето
Психолог2:-подготвеност за соочување со
преднзвнцнтс на современото жнвсење
ПсихологЗ:- поднгање на степенот па
иницијативност
Пснхолог4:-сестран напредок во градењето на моќта
на учење
способност за лесно, брзо и дииамнчно учење
Психолог5:-подобруван>е на квалнтетот на успехот
на учениците
Пснхолог 6:-учнлнште спрема мерка на ученикот
Пснхолог7:-подигање на свеста за работа н
изградуваље на продукгивни работни навнки.
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Севкупнпте нстражувачки актнвности во рамкнте на евалуацијата се
карактсризираат со квалитативна аналнза на одговорите на днректорите во
12 основни училишта кои се однесува на 7 основни тематскн прашања
иасочсни кон унапредувањс на крсативиата настава во учнлиштето.
Снте директори и стручнн

работници во своите днскуснн се залагаа за

унапредување на креатнвната настава во училиштето пред сс од два аспекгга.
Од аспект иа опременоста на училиштето и од аспект на капацнтетнте на
наставниците за имплементација на оваа наставна форма прн што најчестн
одговорн

се

однесуваат

на

обуките,

усовршувањсто,

соработката

и

меѓусебната подршка. Во однос на прашањсто за сугестии за подобрување на
креативноста директорите предлагаат голе.м број сугестнн од што може да се
согледа ннвната спремност за успешна имплементацнја на оваа форма на
соврсмениот образовен процес.
Директотнте и стручните работницн

днскутнраа и за лнкот на

крсативниот наставник од аспект на создавање простор за усовршување на
наставпикот пзградувајќи

профссионална

особина

адекватнн

на

креатнвната настава.
Во одиос на иновацннтс иа крсатнвиата настава директорите н
стручните работници едногласно го соглсдаа значението на нова форма
барајќн одговорност од наставницнте во се поголе.мо вклучување на
наставпнците во нновативните процеси како и лично нивно залагање во
градење на сопствените капацитети за подршка на овој вид настава.
Заклучок:
Присутноста на иновацинте во креативната настава ги отвараат
псрспективите за реформи во училнштсто, со
мултимеднјалност п сестраност.

што сс соглсдува нивната

Но сепак днректорнте

и стручннте

работницп во дискуснјата во фокус групнте , дискутирајќи објективно за
современитс состојбн во имплементација на нстите гн согледуваа и
тешкотните

во

нмплс.мсптација

на

креатнвната

настава

барајќи

и

сугернрајќн патишта за надминување и совладување на основните проблеми.
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Заклучни согледувања
Образованието на ученицнте претставува осиовна и битна задача на
општсството во целина, но прсд се на образовните ннстнтуцин и кадрите
кои учествуваат во тој процес.
Динамнчниот општествен развој а пред се развојот во современнот свет кој
се карактернзира

со глобалмзација и се поголема доминантиост на

современата технологнја, на образованието воопшто ни ја паметнува
потребата од проучување и рсалнзирањс на соврсмени наставнн формн кои
ќе придонесат најсоодветно вклопувањс на учсннците во паставинот процсс
ii учењето, ио и ќе создадат можности за попродуктивно прифаќањс па
предизвицитс

од

современото

образованне

воопшто.

Во

таа

насока

крсативната настава како симбиоза на нновации е насочсна кон тој
предизвик т.с. кон предизвицитс на современото образование воопшто.
Во докторската днсертацнја креативната настава симбиза на иновацин
покрај сознанпејата во анализата на теоретскнот дел резултатите од
истражувањето нн даваат зпачајни созианија како за иаставннцнте така п за
ученнцитс како и за фукус групата од стручни работшнш во училиштето.
Во трудот сс проучува креатнвната настава како снмбиоза на иновации во
рамкитс на основното образованис што прстставува основен тсмел на кој се
надоврзуваат

сите

формн

на

континуирано

односно

перманентно

образованне.
Анализата на резултатнтс од сопствсното истражуавњс не упатува на
следните заклучоцн:
-Реализацијата на крсативната настава с прифатсна во голема мера од сите
наставници како перспективна форма во соврс.ченото образование.
- Креатнвната работа на наставникот претставува главниот воднтел и
реализагор на овој нов процес во иаставната работа, кој создава перспектнвн
за повисоки дострелн на ученнцнтс во образовниот процес.
Крсативната работа на наставникот сс карактернзира со разновпдни и
днна.мичнн форми на креативната работа кој со тск на врсмс, како носсчкп
дејностн, треба да се одлп«уваат со се поголема разновндност и дннамнчност.
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- Креатнвната настава како релативна нова м современа наставна мстода
која ги става ученицнте на одговорно место во наставниот процес бара
стрплнвост п е амбицнозна творечка работа, како од учениците така и од
наставниците. Се разбира дека остваруваљето на успешнн резултатн има
своја рслативна исрспектнва, која ќе завзема се поголем простор во групната
и во инднвндуалната работа и на наставницнте и па ученицнтс.
- Мотивнте за креатнвна работа не ја достнгнуваат својата моќ веднаш туку
се плод на подолготрајна наставна и воннаставна актнвност насочена кон
подигање нс само на заинтереснраноста на она што сс учн зуку и во
согледувањето на перспектнвите во унапредувањето во образовниот процес.
Мотивацнјата во крсативната настава нретставува една од двигателните
снлн која има своја сегашност и иднина и во согласност со тоа претставува
основен фактор во креативната наставна работа.
- Интелектуалннте капацитети на наставннкот во креативнитс иновации сс
присутни во ситс чстири индикатори н прстставуваат кадри кои ја
согледуваат значајиата улога на креативннот капацитет на иаставникот
воопшто.
- Остварувањата на ограничувањата во крсатнвна настава од аспект на
субјективииот фактор треба да претставуваат серпозна заложба не само кај
самнте наставници туку и кај релсвантнитс факторн во образовниот систем,
во потрага кон патишта u состојбн, во иасоки на надминувањс на
субјектнвннте ограничувања.
- Отстранувањето односно намалувањето на нсгативпото влнјанпс на
објективиите факторн претставува значајна ко.мпоиента во процссот на
градеље на соврсмени соодветнн услови во реалнзацнјата иа оваа мошнс
успешна и прогреснвна наставпа содржипа. Иако како посебни индикаторн
сепак може да се согледа и врската мсѓу овнс два поднндикатори како
прнчина и послсднца за ограничувања во креатнвната настава.
Проучувајќн ги компаративно наставннте

влнјанија на објектнвннте и

субјективните фактори може да заклучимс дска тне претставуваат една
целнна со сернознн показателн кон во најблиска ндннна ако не може да се
отстранат во значаен процент да се намалат и ублажат.
-Bo 0CH0B2 сметаме дска самнот процес ма градење крсативнн иновацни
претставува рсзултат на меѓусебната интсракција учепик - наставник. Во
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овој процес на интерактивно делување обата субјектн и наставникот и
ученикот, имаат рамноправна улога. Во основа тоа е и целта на креативната
настава.
- Треба да се забележи дека фронталната форма на работа која често не
кореспондира со креативната настава и покрај современите тендеции за
соврсменага воспнтна работа сепак е присутна во значаен процент. Во однос
па останатите форми на работа може да се забележи дека наставницнте
преферираат за нивно присуство, пред се оние со подолгогодишно работно
искуство, но и онне со помалку години работно искуство. Затоа можеме да
заклучиме дека во нашето училиште се чуствува стадиум на транзиција во
која доминантноста на застарените форми не е напуштена и покрај тоа што
прогрснвните форми на креативна настава навлегуваат се повеќе во
образовниот процес.
- Наставницитс со најмал работен стаж н покрај тоа што претпоставуваме
дека можда не се активно вклучени во едукацин за креатнвната настава
сепак во практиката современите пристапи во наставата наоѓаат место на
нивпите часови.

Мошне значаен прндонес во овие пристапн имаат

стекнатите знаења во процесот на редовните студнн на факултетот.
-

Формите

на

професионалното

усовршување

во

креативната настава се многубројни и истовремено

реализацијата

на

прифатенп како

реализаторп на новите пристапн во креативната настава.
- Претпоставуваме дека во иднина едукатнвната технологија ќе поседува се
поголема присутност не само во учнлпштата туку и во домовнте на
ученнцпте и другите инслпуции и ќе бидаат основни двигателн на нзградба
на креативнн способности кај ученнцнте.
Како потврда на се поголемата вклученост на наставниците во проектннте
активностн, а со тоа се поголемата н се помасовната примена на новите
образовни технологии ја наведувамс

листата на учество на проектн на

наставницнте вклучени во некој проект.Тоа не упатува

на следните

сознаннја.
-Проценката на наставницнте за значајни прашања во реалнзацијата на
креатнвната настава прндонесува во овој труд да се согледаат основните
параметри за успешно спроведување на креативната настава.
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Основннте рангови т.е првите највисокнте рангови во скалата на
проценка

се

однесуваат

на

соработничка

учнлишна

атмосфера.

Истрајноста при решавањсто на проблсмите, подржувањето на детската
фантазија за креативност и ослободувашето на ученнците од грешкн и
обвннувања во процссот
поставуваат

темелнте

на творсчката работа во учнлиштето, ги
на

основните

смсрницн

во

успешното

имплементирање на креатавната настава во училнштето како снмбноза
на иновации.
Во однос на основниот и носечкиот индикатор во скалата на процена на
наставниците за креативната настава, а сс однесува па поттикнување и
манифестирање на креатнвноста, испнташггс наставннцн ја процениле со
средна вредност 4,11 со што претпоставувамс дска ги согледале основните
параметрн во имплементацнја на креагивната настава н со тоа го
потврдуваат фактот дека нашнте наставници имаат капацнтет н знаење
за реализацнја на креативната настава во иашнте учнлншта.
• к - к к к 'к

- Податоцнте во истражувањето ја потврдуваат значајноста на наставннкот
прсд сс во однос на поставуван>с разбнрливи прашања во текот на наставата
во пзбирање на лскцин со иитереснн содржнин

кон

ќе им го траснраат

патот во креативното учен>е.
- Во одговорнте на истражувањсто најмногу прнсутни и со највисок процент
се застапенн одлнчннте учсиицм и тоа со (66,38%) како и многу добрите
ученнцн со (44,89%) што го потврдува веќе изграденото сознанис дека во
одделеннето сс пајзастапсни одличнн и многу добрн ученнцн. Овне ученици и
учениците со поннзок успсх сметаат дека основен поттнкнувач за активноста
на учениците на часот претставува клнмата на соработката на одделението.
- Процесот на нмплементацнја на креативна настава е долготрасн и дека во
нашнте училишта се уште е прнсутно вообичаеното учење

дома, како

са.мостојно, така и со помош на домашните. Сспак овој податок треба да не
насочи кон остварување можности за учење во учнлнштсто во процсс на
разновиднн форми на учење т.е. совладување на паставната содржпна.
- Една од основннте задачн на наставникот с да го прифати (реалнзнра)
сознаннето дека развојот на креатнвниге способностн кај учениците
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претставува основа за креатнвната

пастава и креативнитс прнстапи

воопшто.
- Од нстражувањето добивме сознанија дека највисок процент ученнци
(58,08) сметаат дека постон креатнвност во секој наставен предмети. Овој
иодаток се однесува како на одлнчннтс и многу добрите ученици, така и на
учениците со послаб успех.
Во однос на полот не постојат значајнн разлнки меѓу одлнчннте машкн и
женскн учспици,

додека кај ученицнте со останатнот успех релатнвно

повисока процентуална застапеност среќаваме кај машкнте ученицн. Овој
показател не поттнкнува кон потребата од подржување п осиажување на
наставннцитс во примената на креативноста во секој наставен предмет.
- Учениците ги препознаваат факторите кон го спречуваат успешннот
прнстап во креатнвната настава. Овне податоци се од голема важност пред се
за ученицитс за да пастојуваат самите да гн надминат. Но исто така се од
значснис

ii

за наставннцнте кој треба да вложат соодветнн напори ученнцнте

да ги надминат факторите кон го спречуваат успешното вклучување во
креатнвната мастава и креатнвннте активиости.
- Од анализата на податоците во табелата може да ја согледаме значајната
улога на слободннте активности во поттикиувањс на креативноста на
наставата. Сепак најголем број испитаници ги истакнале спортските
активности со (26,70%)додска

работата

со компјутер (16,27%) како и

лнковната и музичката активност. Имајќи во предвид дека прнстапот за
компјутерски активности во овне училншта не е на завидно ниво можеме да
истакнеме дека во иднина ова активност ќе биде присутна во уште поголем
процент.

Во овој контекст треба да сс насочн и создавањето услови за

непосредна прнмена

илн присуство на слободнитс активности во разни

формн н содржини се повеќс и повеќе.
- Креативпата настава има поголемн перспектнвн во реализнран>ето на
успешен наставен процес.
- Значајно е да се истакне дека радоста и срсќата од успехот се водечкн
чувства кај ученицнте со добар н доволен успех. Внсоката застапеност на
чувствата од пофалбнте

на наставннкот с проучена од аспект на

домннантност на чувството, со цел да направнмс днстинкцнја на чувствата.
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Очекуваме дека слнчни резултати бн добнле и кога учениците би имале
можност да се одлучат за два, трн н повеќе чувства од пофалбнте. Во тој
случај бн гн сознале најприсутннте чувства на учениците во вкупната
популација. Во

истражувањето го добивме

најпрнсутното чувство од

пофалбата, кај секој од ученицнтс.
- Во истражувањето се покажа дека највнсок процсит на учсницн (65,92%) гн
префсрираат скскурзните во природа додека (18,40%) од учеииците ги
префернраат екскурзинте во посета на друг град. Во однос на прошетките во
зоолошка градина учениците се помалку водени во зоолошка градина и во
запознавање на градската културна и комуннкацнона среднна. Наставннтс
програми во учнлиштата потребно е да бндат позастапени со содржини од
аспект на прошетки и екскурзин како непосреднн презентерн на соджинн од
значенне на животот и културата на ученнците.
- Највисок процент ученици (39,68%) во креативното учење го преферираат
учсњето со истражување и тоа најмногу кај ученнците со одличен и многу
добар успех претежно кај машката полулацнја. Исто така со висок процент е
прсферирано н учењето ннз нгра со (31,27%). Овие две формн на учењс се
застапенн со околу (70%)

што мстакнува која форма наставницнте бн

требало да ја искорнстат за да постигнат успсшност во креатнвното учење.
- Анализата на

инднкаторите на содржината на креативноста му пружа

можност да гн согледа.мс доминантпмтс содржини на креатнвности кон
наставницнте треба се повсќе да гн прнменуваат во реалнзацнјата на
образовннот процес.
- Наставницпте

сериозао треба да

се посветат на

проучување, на

најадекватннте видови на поттнкнувања за успешност во креатнвната
настава, под претпоставка дека и овој труд ќе бнде во прилог на таа цел.
- Креативната настава с поттнкнување за развој на соодветнн вештнни кај
ученицитс, кои ја прават оваа форма поатрактнвна и перспектнвна во
реалнзацијата на современнот образовен процес.
-Со креативната настава се стскнуваат знаења што исто така е задача на
креатнвната настава. Сите податоцн во преглсдот се од големо зпаченис
бндејќи презентнраат реална состојба во реализацнјата на креативната
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настава, за чие успешно спроведување постон подршка и од учениците и од
наставниците.
-

Податоцнте

од

иетражувањето,

претпоставуваме

дека

треба

да

претставуваат значајна насока и за ученпците и за наставннците во процесот
на нзградување на оваа мошне

значајна способност. Потребно е да се

продолжи со понатамошно барање и изградување патишта за поттикнување
на ученицнте во што поголема мера да ја поседуваат оваа способност во
насока на постнгнување на се поголемн резултати во процесот на нивното
образование.
- Учениците ја согледале и улогата на ученикот во реализацнјата иа
креативната настава со 23,27% што не наведува на сознанието дека
ученнците наставата не ја сметаат како пасивен образован процес, туку дека
и ги согледуваат перспектнвите на примената на креативноста на ученнцнте
во наставата, како снмбиоза на иновации.
* * * * *

Во однос на иновацните на креатнвната настава днректорите н стручните
работници едногласно го согледаа значението на новата

форма, барајќи

одговорност од наставницнтс во сс поголема вклучување на наставницнте во
пновативните процеси, како и лично нивно залагање во градење на
сопствените капацитети за подршка на овој вид настава.
Присутноста на нновациите во креативната настава ги отвараат
перспектнвите за реформи во училиштето, за што ја согледуваат нивнага
мултимедијалност и сестраност.

Но сепак директорите

и стручните

работници во днскусијата во фокус групите дискутирајќи објективно за
современите состојби во имплементацнја на истите ги согледуваа и
тешкотиитс

во

имплементација

на

креативната

настава

барајќи

и

сугернрајќи патишта за надминување и совладување на основните проблеми.
Како генсрален заклучок во нстражувањето
крсативната настава, согледана од cure
претставува симбиоза на

три групи

нзјавуваме дека
на испитаницн

иновации и поттик кој води кон настава

со

соврсмени карактеристики.
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2. ПРИЛОЗИ
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АНКЕТЕН ЛИСТ ЗА НАСТАВНИЦИ
За потребшпе па едно чндчечдуално чстражуваље, Be молчме да одговоршпе
на поставенчте прашања. Прашалникот е аиошшен и затоа, Be мотте, ча
поставеччте прашања да одговарате, колку што е можно чоточно.
Целта на ова чстражување е да се соберат податоцч за вачште мислења ч
ставовч во врска со креатчвноста во частавата како счмбчоза на чновацчч.
Однапред вч благодарам за соработкапш!

О пш ти податоци:
1. Рсдсн број на анкетнраниот________

Пол:

М

Ж

2. Училиште_____________________________________________
3. Општина:______________________ Дата:________________ 2011

4. Работно нскусгво:
о

До-5 год

о

Од 5-10 год

о

Од 11-20год

о

Над 20год

П о д ато ц и к о и се о д н е с у в а а т на п р о б л е м о т к о и се п р о у ч у в а:
1.

Креатнвната работа во наставата треба да се рсализира со
1. Одличси учсник;
2. Учеиик со срсдсн успсх;
3. Ученнк со слаб усиех;
4. Со снтс учсници;

2.

Домииантна креатнвната работа во наставага се реализира :
1. Со самостојна креативна работа на наставникот;
2. Со поттикнувањс на самостојна работа иа ученикот
3. С о заем н а со р аб о т к а н а н а с т а в н и к о т и у ч ен и к о т;
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3.

-
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Крсативната настава во поголема мера е ориснтирапа кон следннте
стремежи:
1. Кон остварување на целнте на учеиикот;
2. Кон остварување на способностнте на ученикот;
3. Кон остварување на интересите на ученнкот за
програмските содржшш;

4.

Доминантен мотнв за крсатнвна нас гавна работа :

a) Прифаќањсто на наставннкот да нзведува креативна
настава;
b) Наставната програма;
c) Проектннтс поттикпувања;

5.

Креативна иновација

на наставннкот завнсн од компетенцннте на

наставникот:
1. Стспенот на креативна способност па самнот паставник;
2. Б р о јо т на р еал н зи р ан н обуки за к р с а т н в н а н а с т а в а ;

3. Интереситс за примсиа на креативна настава;
4. Барања за нмплемснтацнја на соврсменнте трендови на
современата настава;
6.

Субјективин фактори кон ја ограннчуваат крсатнвната настава се:
a) Страв од неуспех;
b) К о н ф о р м н зам ;

c) Ниско ннво на аспирација;
d) Слаба мотивација за креатнвност;
e) Недостаток на љубопнтност;
Ј) Ненницнјативност;
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7.

Објектнвни факторн кои ја ограничуваат креатнвната настава се:
a) Класичен (стереотипен) начип на работа;
b) Неадекватна стручна спремност од наставниците;
c) Голем број на учсннци во оддсленнето;
d) Традицноналниот распоред на часовитс;
e) Недостаток на проблемскн и истражувачки задачи;
f) Пренатрупаната програма;
g) Домннантност на монолошка метода ;
h) Наставата најчесто се изведува шаблонски;

8.

Способности за домннантнн креативни иновации на наставннкот:
L Способноста за креативност;
2. Слободата на акцни со учсницнте;
i. Поседуваље

иа

способност

за

охрабрување

на

ученнцитс;
4. Искажување доверба кај ученнцитс;

9.

i

Поттикиување способност и са.чостојност;

(i

Прифаќање на шшцијатива од учсниците;

Креативната работа на наставникот воглавно се примсмува во
следннте форми:
L Во фронталпа работа;
L

Групна работа ;

i

Ииднвндуална работа на ученикот;
Работа во пар (тандем);

10.

Во креатнвната работа наставпмкот главно ги примснува следннтс
методи:
a) Работа на проектн;
b) Дпскусија;
c) Решаваше проблсмн;
(1) Непосредни актпвностп;
е) Набљудување;
ј) Игран>е на улоги;
g) Истражување;
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11.

Остварувањс

на

професионалното

усовршувањс

со

современн

едукатнвнн актнвиостн:
L Со учество во разни обукп;
Z Со учество на

ссминари и работнлницн во рамкнте на

проектите;
Со соработување со наставннцн од друш учнлншта;
£_ Со објавувањс прнлози во стручниот печат;
£ Со правсње мали истражувачкн просктн;
(к Со презентирање и користење на стручна литсратура;
Z Со рсдовио учсствуваше во ннтсрннте обукн во рамките на
учнлиштето ;

12.

Во крсативната рабога наставникот ги примеиува следнитс техники:
a) Презентацнја со графоскоп;
b) Прсзснтацнја со Power point;
c) Моделиран>е (правење моделн)

13.

Креативната иастава во одделението поттнкнува креатпвна актнвност
реализирана од наставннцнте.

меѓу
Креативпа активност

меѓу наставницн

меѓу ученицн

наставници u
ученнцн

Соработка
Комуникацнја
Конструктивност
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14.

Фактори за креатнвноста на наставата.
Фактори за
Високо

креативноста на

Средно

Ниско

________

________

Вкупно

наставата
1. Наследнитс

1

предиспозиции
2. Средината
3. Активноста на
наставникот

15.

Проценка на крсативиоста на ученнците од страна на наставннците

1.

С с к о г а ш (до 8 0 % )

2.

Понскогаш (до 50%)

3.

>
•

16.

г ..-

Никогаш (до 20%)
-

л л /л : . ' ‘. . - v - . r w v / ( o - W

Нпвоа на наставни предмети во кои се нмплементираат елементн кон
се користат во развојот на творечкнте активности на ученнцнте:

a) Многу
b) Делумно
c) Малку
d) He дава можнсст за креатнвност
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17.

-
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Според вас надареноста за крсативност на учепикот нс можс да
постнгнс внстннскн ефектн поради следнитс пречки:

1. Во клима на недоверба
2. Ригндни норми
3. Слаб систем на меѓусебна комуннкација
4. Поттикиување на нови идеи

5. На контннуирано следење на напредувањето на ученивите
(Утврдете го редослсдот па приоритетнте - битнн за надареноста,
обелсжувај гн најзначајпнте ставови за критериуми од 1-5
Рангирај од 1-5; 1- најзначасн; 5- помалку значасп)
18.

Придонесот на пофалбата во успехот на крсатнвнитс актнвности на
ученицнте од страна на наставннкот:
1. Голема(80%)
2. Средна (50%)
3. Мала (20%)

19.

Способностн на наставннкот за креативно учење на учепицнтс важни
сс следните скалнраља:

___можностза творечка преработка на матернјалот
___склоност кон прифаќањс на нови ндси
_смисла за сксперимемтирашс
___критичност и незавнсност на мислења
_отвореност спрема нови идеи
___стремеж за орнгнналио слсдење
___да покажс иови н орнгиналпн идеи
___отворсн

ii

воодушевсн од креатнвнн постигнувања

(Рангирај од 1-8) 1- најзначасн, 8-помалку значаен
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20 .

До творсштво спорсд вас

Ретко

Често

Најчесто

Вкупно

најсфективно се доаѓа:
Со самостојна работа
Со партнерска работа
Со ти.мска работа
Вкупно

21.

Во кои проекти сте учествувале ?
Наслов на проектот:
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Прилог

Бр.2

ѕ
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2 .С К А Л А Н А П Р О Ц Е Н А Н А Н А С Т А В Н И Ц И Т Е З А
КРЕАТИ ВН АТА НАСТАВА
Име на учнлнштето,,_____________________________________”
М есто_______________ 2011
Почитувани,
Со ова нстражување би сакала да дојдам до ннформацнја за процесот
на ноттикиување и манифестираи.е на креативноста во наставата.
Истражувањето е анонимно и од нскрсноста на Вашите одговори ќе
завнси неговата успешност.
Вс молиме да одговорнте ма следните прашања проценувајќи ја
значајноста по следната скала.
ПОТТИКНУВАЊ Е И
М А Н И Ф ЕС ТИ РА Њ Е НА
КРЕАТИВНОСТ

Најмало
Најмал 1су

Најголсмо
Најмногу

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2

3

4

5

1. Колку наставникот
креативноста во наставата
може да го поттикнува кај
учсннците?

2. Колкава е спремноста на
наставннкот со почнтување да

1
'

сс однесува спрема прашања и

#

ндеи на ученнците?

3. Колкава е потребата за
постојано развиваље на

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

љубопнтност за креатнвност
кај учениците?

4. Колкаво е поттикнувањето на
пнпцијативата, разиовпднитс
приоди и решенија?
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5. Колкаво е ослободувањето од
стравот од грешки?

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6. Колку наставната метода
треба повеќе да е свртена на
ученикот а помалку на
наставникот?

7. Колку Вие се сложувате со
идеите на ученнците во
својата работа?

8. Со колкави средства
располагате во самостојната
работа на учениците?

9. Колку учениците се користат
со разработка на творечки
идеи?

10. Колку наставникот планнра
содржини за кој учениците ќе
можат творечки да
интерпретираат?

11. Колкави се можностите за
следење на учениковото
унапредување?

12. Колку мотивацнјата ја
поттикнува креативноста на
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ученнкот?

13. Колку тимската работа е
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

15. Колку програмите да содржат
креативни активностн?

1

2

3

4

5

16. Колку давање посложени
задачи за нстражување?

1

2

3

4

5

17. Колку сте активнн и истрајни
прн решавањс на проблем?

1

2

3

4

5

18. Колку треба ученнцнте да се
ослободат од стравот од
грешки и обвннувања?

1

2

3

4

5

19. Колкаво треба да биде
подржувањсто на детската
фантазија за креативно
создавање?

1

2

3

4

5

20. Колку можс да се стекнат н
акумулираат знаеи>а од
одредени области?

1

2

3

4

5

значасн стожер на
творештвото?

14. Колку создаваљето на
соработничка училишна
атмосфера ја поттикнува
крсативноста?
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З.АНКЕТЕН ЛИСТ ЗА УЧЕНИЦИ
За тоа какво

е значењето на креатнвннте активности во креативната

иастава во твоето училиште т.с. одделение ќс откриемс само ако искрено
одговараш на поставените прашап.а, а со тоа ќс ни овозможнш да ги добиеме
потребннте податоци за ова мстражување.
Анкетнрањето е аноннмно. Тн сп избран по случаен избор, те молам
на поставените прашан.а да одговораш колку што с можно поточно .
Однапредтн благодарам!
ОПШТИ ПОДАТОЦИ
Во кос училиште учиш?________________________________________ ______
L Мссто________________________ Град________________
Општина______________
Z Кое оддсленис сп_________

Пол: М

Ж

3± Успех во прстходното оддслсиие:
П одатоци
проучува:
Ц

кои

се

однесуваат

на

проблем от

кој

се

Тн си креативсн во наставата ако наставинкот:
1. Тн поставува разбирливи прашања;
2. Те поттнкнува на давањс одговори;
3. Лекцијата е ннтсрссна;
4. Лекцијата лесно ја научуваш;
5. За лскцијата днскутираш со наставникот;

21 Активноста на часовите се поттикиува:
1. Со кли.ма на соработка;
2. Со мотнвација;
3. Ако настевннкот поставува прашања кој те потнкнуваат на актнвност;
4. Ако сакаш да добнваш добра оцснка;
5. Ако лекцијата ти е ннтересна;
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3) . Лскцните ги наумувам:
а) .на час;
б) .дома-самостојно;
в) .дома со помош на родителнте и другн;
г) .дсл на час,а дел дома;

4) . Наставникот иа часотти помага да ги изградиш следннте способности:
1. Разбирање на матернјалот;
2. Потнкнување ннтерес да го научиш матерналот;
3. Да истражуваш слични теми;
4. Самошшцијативност;
5. Самостојиост;

5. Кој од наведенитс фактори те спречуваат да бндеш креативси?
1. Страв од грешкн;
2. He ме иитересира;
3. He се истакнува;
4. Нема жслба;
5. Наставиикот цел час предава;
6. Неннтересна содржнна;
7. Неразбирлива содржнна;
8. Наставникот не ме актнвира;
6.

Кон актнвностн во училиштето тн сс омнлени?
a) Работа со компјутер
b) Спортска активност
c) Проектна задача
d) Лнтературни активности
e) Екологија
f) Проблемско учење
g) Музнчки секиии
h) Истражување
i) Ликовни активпостм
ј) Други
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7.

Дали повеќе сакаш да учиш?
a) Сам
b) Co другарче;
c) Во група;
d) Заедно со наставннкот во класот;

8.

Како сс чу'вствуваш кога наставникот вс пофалува за некоја актнвност?
1. Горд;
2. Радосен;
3. Сигурен;
4. Среќен;
Ѕ.Оптнмист;
б.Задоволен;

9.

Колку наставникот ве води на прошстка и екскурзнн во природа:
| Колку наставннкот ве водн на прошетка
Прошетка и екскурзин

Често

Рстко

Никогаш

Екскурзија во прнрода (излег)
Екскурзија во друг град
Во зоолошка градииа
Во градска комуникација

10. Кон видовн на учење го сакате најмногу:
a. Учење преку игра;
b. Учен>с со истражување;
c. Учење еден од друг (интерактивно);
d. Co веќе стекнатото знаења;
e. Учење преку решавање проблем;
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11. Тн под понмот креатнвиост подразбнраш:
L Истражување на непознатото;
2L Откривањс на ново;
Создавањс на ново;
Решавањс на проблем на свој начнн;
£

Работна спсргија ;

(i Творештвото;
12. Kora иаставникот го ценн твоето знаење тн во наставата обнчно се
потмкпуваш на:
1) Самостојно размнслување;
2) Даваш одговор како што е напишано во книгата;
3) Слушаш н наблудуваш што прави наставннкот;
4) Решаваш некој проблем;
5) Истражуваш;

13. Преку креатнвнмте активпости кај тсбе сс поттикнуваат вештини за:
1.

Подредувањс;

2.

Споредувањс;

3.

Набљудување;

4.

Мсрсње;

5.

Истражувањс;

14. Креатнвната настава мс потгикнува на стекнување способиост:
1. Да знаеш многу работи (годинн, мсста, нмиња...);
2. Да знасш помалку работи ама да ги разбереш;
3. Да размислуваш сам/а за се што сакаш да знасш;
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15. Додека решаваш задача илн учиш лекцнја ти нмаш:

Способност за
концентрацнја

Нивоа на коицеитрирани
Г олема

средна

Мала

1. на наставата во текот на часот
2. во процесот на учење
3. при одговараи»с пред наставникот
4. при дискутирање
5. при читањс од учебник

16. Успешна креативна работа во наставата се рсализира со:

1.

Самостојна креативиа работа на наставннкот;

2.

Самостојна креативна актнвност на ученикот;

3.

Засдиичка крсативна работа и актнвност на наставникот и учсннкот;
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4. П Р О Т О К О Л ЗА И Н Т Е Р В ЈУ Н А Ф О К У С - Г Р У П А
ДИ РЕКТО РИ И СТРУЧНИ РАБОТНИЦИ

ВО

УЧИЛИШ ТЕТО
Цел на ова ннтервју е да ги сознаеме вашитс сваќања, погледн,
ставовн н ммслења за креатнвната настава и креатнвннте актмвности кон сс
реалнзнраат преку воведување на проектите во Вашето училиште.

1^

И н т е р в ју и с т :_____________________________________

Z Град/Село:________________

1^

Дирсктор_______________________________

1^

Основно учнлиште:____________________________________

Стручна служба:1. Педагог________________________
2.Психолог

& Д атум:

ПРАШАЊА:

ОДГОВОР:

1. Вашн задачи во унапредување
иа креативноста?

2. Кон се пницијатмвите
(сугсстинтс) за подобрување на
креатнвната настава?

3. Прнчнни кон ја отежиуваат
креативната настава:
Причппн кон потскиуваат од
страна на наставникот:
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-Причинн кои потекиуваат од страна на
ученикот

4.Кои се одликите на креативниот
наставник?

5.Вашн забелешкн и констатацнн
во процесот на иновација во
креатнвната настава?
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б.Кои сс основните носители на отпор во
реализацијата на иновациите во
креативната настава?

7. Битна придобивка во реформата
на учнлиштето?
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