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Овим радом смо желели да сагледамо креативне потенцијале 
будућих васпитача, у домену њихових говорних активности. 
Полазећи од теоријски утемељене констатације да се квалитет 
високог образовања препознаје у реализацији креативних про-
грама и да само креативан васпитач у предшколској установи 
може подстицати испољавање дечје креативности, циљ нашег 
истраживања је био да се утврди да ли и на који начин студенти 
испољавају способности замишљања, предвиђања и конструи-
сања одређених збивања, у активностима које подразумевају завр-
шавање започете приче, која је у извесном драматичном моменту 
прекинута. Поменуте способности би могле да потврде постојање 
приповедачких способности студената, које одређују сегмент 
њиховог говорног стваралаштва У истраживању је примењена 
дескриптивна метода и коришћен је поступак процењивања. 
Пројективном анализом су излистани и систематизовани одго-
вори испитаних студената. Резултати истраживања потврђују 
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недостатак имагинације или недовољно изграђену способност 
језичког изражавања студената, као и недостатак оригиналних 
решења у конструкцијама завршетка приче. Значајно је створити 
услове у систему универзитетске наставе у којима би наставници 
подстицали испољавање креативних потенцијала студената, који 
би се касније у пракси, у раду са децом предшколског узраста пре-
познали као професионална компетенција васпитача.

Кључне речи: стваралачки потенцијал, приповедачке способ-
ности, говорне активности, васпитач у предшколској установи, 
професионалне компетенције васпитача.

Увод
Чињеница је да васпитачи у предшколској установи имају задатак да 

стварају услове и примењују поступке за развој креативних потенцијала 
деце предшколског узраста. Истраживања су потврдила да једино креа-
тиван васпитач може код деце подстицати развој овог потенцијала. Када 
је такав васпитач спреман да код деце препозна, подстиче и усмерава 
дечју креативност, ову његову способност одређујемо као професио-
налну компетенцију за подршку дечјем развоју. 

У систему универзитетског образовања значајно је оспособити сту-
денте, будуће васпитаче у предшколским установама, да умеју стручно и 
смислено да организују са децом различите активности у којима ће она 
слободно и спонтано испољавати своје креативне потенцијале. У овом 
контексту, универзитетски наставници имају задатак да створе услове 
у којима ће студенти, кроз организоване наставне активности, имати 
могућност да буду активни учесници у реализацији наставе, да на тај 
начин испољавају своје потенцијале и истражују могућности организо-
вања квалитетних активности са децом. У јединственом деловању уни-
верзитетског наставника, који подстиче и усмерава испољавање потен-
цијала будућих васпитача и студената који у организованим активно- 
стима проналазе могуће начине деловања у групи деце предшколског 
узраста, препознајемо обострану способност креативног изражавања. 
Ова способност одређује професионалне компетенције универзитетског 
наставника (и будућих васпитача), односно њихова знања и вештине 
којима су спремни да пруже адекватну подршку развоју укупних потен-
цијала студената (и деце предшколског узраста). 

Од универзитетског наставника код кога се препознају професио-
налне компетенције за креативан рад са студентима, кроз наставне 
програме којима се подстиче иницијативност, сарадња и стваралаштво 
студената и наставника, стварају се услови за испољавање креативних 
потенцијала студената, будућих васпитача, у којима су они  подста-
кнути на активност, на смислени избор метода, облика и средстава рада 
са децом предшколског узраста, а њихови самостални радови имају 
експлоративни карактер. У таквим односима, професионалне компе-
тенције универзитетских наставника доприносе не само креативном 
изражавању студената, већ и развијању њихових професионалних 
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компетенција, које одређују спремност будућих васпитача да адекватно 
подстичу и усмеравају дечји развој и учење. Павле Илић указује да је 
„стваралаштво у настави њен највиши домет. Стога оно и треба да је 
својствено сваком систему наставе српског језика и књижевности, укуп-
ној настави овог предмета” (Ilić 1998: 105).

Међу разноврсним активностима у предшколској установи, за него-
вање говорне културе,  богаћење дечјег речника, као и усвајање језичких 
норми у комуникационом процесу и тренутку говорне делатности, зна-
чајно место заузимају говорне активности. Посебан задатак васпитача 
у организацији ових активности јесте неговање стваралачког изража-
вања предшколског детета, које има потребу да оно што опази и доживи 
у свом окружењу изрази на себи својствен, оригиналан и непоновљив 
начин. Управо овај задатак васпитача завређује посебну пажњу, јер под-
разумева његову спремност да препозна, разуме, подстиче и усмерава 
креативан потенцијал детета у говорним, али и другим активностима. 
Истовремено, овакав однос васпитача према деци потврђује његове про-
фесионалне компетенције за подршку развоју личности детета.  

Међудејство универзитетског наставника и студената, будућих вас-
питача у предшколским установама, има комплементарни карактер. И 
наставници и студенти имају задатак да оспособе нове генерације за 
живот и рад, да им пруже подршку за даљи развој и учење. Стога можемо 
рећи да у систему универзитетског образовања стваралачко изражавање 
оних који поучавају и оних који уче представљају  њихову значајну про-
фесионалну компетенцију, која истовремено одређује квалитет рада 
наставника и спремност студената за унапређивања педагошке праксе 
у предшколским установама. Говорне активности и говорно ствара-
лаштво представљају само један сегмент њиховог обостраног ангажо-
вања, који ће бити предмет овог нашег рада. 

Осим наведених теоријских констатација, постоји још један раз-
лог због којег се бавимо истраживањем говорног стваралаштва студе-
ната и он представља полазну основу истраживања које смо обавили 
и чије резултате излажемо у овом раду.  Резултати нашег претходног 
истраживања су нам потврдили претпоставку да говорне активности 
деце предшколског узраста доприносе испољавању и даљем развијању 
њихових креативних потенцијала (Kopas Vukašinović i Jovanović 2012). 
Тим истраживањем смо желели да утврдимо на који начин деца пред- 
школског узраста испољавају своје говорно стваралаштво у активностима  
које подразумевају завршавање приче чије је читање/приповедање запо-
чео васпитач и прекинуо у извесном (драматичном) моменту фабуле. 
Било је значајно испитати да ли су и како деца испољавала способност 
замишљања, при конструисању збивања која су одредила крај приче, да 
ли су проналазила оригинална решења за завршетак приче и колико су 
испољила способност повезивања уобичајено неповезаних појмова, што 
јесте показатељ њиховог креативног израза у говорним активностима. 
До ових сазнања смо дошли процењивањем дечјих замишљања и пројек-
тивном анализом осмишљених дечјих конструкција онога што се могло 
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десити на крају приче. Поменута три квалитативна показатеља креатив-
ности у говорном стваралаштву (замишљање и конструкција на нивоу 
нереалног, оригиналност, повезивање уобичајено неповезаних појава) 
препозната су као дечје способности, за које знамо да их је пожељно раз-
вијати на предшколском узрасту и на такав начин подстицати и усме-
равати стваралачке потенцијале, који одређују квалитет развоја, учења 
и живљења предшколског детета. Када знамо да је ово један од значај-
них задатака васпитача у предшколским установама, намеће се конста-
тација да је неопходно у систему универзитетског образовања оспосо-
бити студенте, будуће васпитаче, да зналачки организују активности у 
предшколској установи у којима ће деца имати могућност да испољавају 
своје стваралачке потенцијале.  Остваривање овог задатка подразумева 
да и сами васпитачи поседују и испољавају креативни потенцијал, који 
ће препознати још током свог универзитетског образовања, кроз орга-
низоване наставне активности, а у чему ће им помоћи наставник који 
поседује професионалне компетенције за подршку развоја личности 
студената и њихову припрему за рад са децом предшколског узраста. 
„Добар наставник само ако је и сам креативац, може да мобилише и да 
обезбеди да његова настава буде у највећем обиму и стваралачка. А ства-
ралачка настава је први и основни услов да се у школи, у одељењу, уче-
ницима пружи права шанса да се ’ослободе’ и искажу своју даровитост” 
(Cvetanović 1996: 118).

Теоријске основе истраживања
У теоријском образлагању овог проблема значајно је позабавити се 

питањима професионалних компетенција универзитетских наставника, 
које одређују квалитет образовања студената. Правилником о стандар-
дима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног 
развоја, наставничке компетенције представљају капацитете за вршење 
сложених активности у образовно-васпитном раду и представљају скуп 
потребних знања, вештина и вредносних ставова наставника, значајних 
за унапређивање образовања и васпитања (Pravilnik o standardima..., 2011).

За потребе овог рада позабавићемо се компетенцијама значајним за 
подршку развоју личности детета. Поменутим Правилником, утврђене 
су следеће компетенције: 1) да наставник познаје различите начине 
мотивисања детета (студената), те да у том контексту користи разли-
чите поступке у организованим образовним активностима; 2) да уме да 
препозна и подстиче развој потенцијала детета (студената); 3) да планира 
различите активности којима подстиче њихову креативност и иниција-
тиву; 4) да примењује конструктивне поступке при решавању проблем-
ских задатака; 5) да подстиче самопоуздање, самопоштовање и подиже 
ниво аспирације деце (студената); 6) да користи различите стратегије 
праћења развоја њихових потенцијала; 7) да врши евалуацију сопстве-
них постигнућа кроз анализу постигнућа, иницијативе и задовољства 
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деце (студената); 8) да проширује своја знања о могућностима развоја деце 
(студената) у свим аспектима. (Pravilnik o standardima..., 2011).

Сигурно је да поменуте наставничке компетенције указују на 
оспособљеност наставника да припреми студенте, будуће васпитаче 
у предшколским установама, да код деце подстичу развој креативних 
потенцијала у различитим врстама активности и варијантама дечјих 
игара. Још средином прошлог века истакнути амерички педагог Tajler 
(R. W. Tyler) је тврдио да учење подразумева активно понашање ученика, 
односно да је битно шта ученик  ради док учи, а не шта наставници 
раде у том процесу (Bigs i Teng 2011). Чињеница је да сектор универзи-
тетског образовања широм света доживљава промене, у циљу његовог 
унапређивања. У извештају Унеска из 2009. године представљени су 
трендови у високом образовању, који се могу сагледати кроз утврђене 
захтеве да се повећа стопа учешћа младих у систему универзитетског 
образовања, али притом да се води рачуна да се не снизе академски 
стандарди, који одређују његов квалитет. Ови стандарди су остварљиви 
у условима развијања истраживачког окружења, доступности информа-
ција, унапређивања комуникационе технологије, мобилности студената 
и наставника (Altbah еt аl. 2009). У оваквим околностима потенцијали 
студената се лагано, али сигурно развијају и усмеравају. Студенти стичу 
образовање и искуствено уче у окружењу које им омогућава флекси-
билан и оригиналан приступ проблему, испољавање самоиницијатив-
ности, сарадње и стваралаштва.  У овом тренутку је значајно истаћи да 
се стваралаштво (креативност) у литератури тумачи као општељуд-
ски квалитет, потенцијал, универзална могућност и снага, присутна у 
свим подручјима деловања појединца.  Реч је о способности појединца 
да створи нешто ново, да развија различите стратегије у решавању про-
блема, произведе што већи број идеја, да испољи различите облике креа-
тивног мишљења, креативне иницијативе и имагинативног понашања, 
да необичне перцепције о одређеним појавама не веже само за постојеће 
концепције, те да дође до одређених решења на неустаљен, неуобичајен, 
само њему својствен начин (Kopas Vukašinović 2012; Kvaščev 1976; Pal 
2008; Шефер 2008).  

Јасно је да поменуте способности студената, које им омогућавају 
испољавање креативних потенцијала, одређују квалитет њиховог дело-
вања у организованим и разноврсним образовним активностима, као и 
развој њихових професионалних компетенција за развој потенцијала деце 
предшколског узраста. У овом раду смо се определили за сегмент говорних 
активности и у оквиру њих за развојни аспект говорног стваралаштва. 

Развој креативних потенцијала деце предшколског узраста предста-
вља сегмент њихове опште припреме за полазак у школу, а у том кон-
тексту могуће је парцијално сагледати њихово говорно стваралаштво, 
кроз разноврсне садржаје и игролике активности, које представљају и 
елемент посебне (специјалне) припреме деце предшколског узраста за 
полазак у школу (Pravilnik o Opštim osnovama..., 2006). Само креативан 
васпитач у предшколској установи може подстицати испољавање дечје 
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креативности и зато је значајно да се у систему универзитетског образо-
вања посвети довољно пажње оспособљавању студената за испољавање, 
препознавање и подстицање развоја дечјих креативних потенцијала, 
које ће она касније испољавати кроз свој литерарни израз, у комуника-
цији са вршњацима и одраслима, у различитим говорним, драмским, 
друштвеним и афективним активностима. У таквим околностима 
студенти, будући васпитачи, морају се оспособити да код деце развију 
способности говорне комуникације и социјалне интеракције,  да буду 
спремни да себе успешно изражавају у различитим активностима са 
децом и истовремено да очувају спонтано изражавање детета, те да се 
оно (дете) кроз усмено изражавање припрема за усвајање писмености. 
(MekLein 2008; Pal 2008; Petrović 2011). Истраживања су потврдила да 
је у процесу универзитетског образовања будућих васпитача неоп-
ходно развити систем организованих образовних активности (Kopas 
Vukašinović 2005),  у којима ће студенти кроз самоактивност, спонтано 
и слободно деловање, развити сопствене компетенције за подршку раз-
воју дечје креативности, а истовремено усвојити моделе активности које 
је могуће са истим циљем организовати са децом у предшколској уста-
нови. Овом констатацијом одређујемо значај проблема којим се бавимо, 
говорниx активности у функцији подстицања изражавања креативних 
потенцијала студената, будућих васпитача.

Методологија истраживања
Истраживање је обављено у периоду април–мај 2012. и март–април 

2013. године, на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагује-
вцу, Јагодина. Узорак је био пригодан и чинили су га студенти друге 
године овог факултета, који похађају наставу на смеру васпитач у 
предшколским установама, а који су у време овог испитивања похађали 
наставу из изборног предмета Рад са даровитим ученицима. Узорком је 
обухваћено 36 студената. Према инструкцијама предметног наставника, 
један студент (наратор) је имао задатак да осталим студентима (слушао-
цима) прочита причу за децу „Метла Марта”, коју је написао Дејан Але-
ксић (Aleksić 2010). У датом моменту (према плану активности), када се 
дешава заплет, наратор је прекинуо читање, тако да слушаоци нису чули 
крај приче. Студенти су имали задатак да осмисле крај приче и испри-
чају га осталим слушаоцима, а студент наратор и наставник су бележили 
оно што су студенти причали. Након тога је студент (наратор) прочитао 
завршни део приче Д. Алексића. 

Пажљиво је биран текст из области књижевности за децу, за који 
смо се уверили да га је могуће и пожељно користити у раду са децом 
предшколског узраста, а што нам је потврдило претходно, већ поме-
нуто, наше истраживање, које смо обавили у предшколским установама 
(Kopas Vukašinović i Jovanović 2012). Сада нам је била намера да утврдимо 
колико су студенти, који ће након завршених студија стећи услов да раде 
са децом у предшколским установама, у овој активности спремни да 
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испоље своје креативне потенцијале у домену говорног стваралаштва, 
затим да њихова постигнућа упоредимо са постигнућима деце пред- 
школског узраста, која су у претходном поменутом истраживању имала 
идентичан задатак, да заврше исту причу. Упоређивање је подразуме-
вало трагање за одговором на питање да ли се у говорним активностима 
студената препознају њихова оригиналност и способност замишљања и 
конструкције збивања, које представљају способности креативног изра-
жавања у говорним активностима и могу се сматрати компетенцијама 
будућих васпитача за подршку развоју деце предшколског узраста. 

Након прикупљених истраживачких података извршена је пројек-
тивна анализа одговора студената (Brofenbrener i Ričiti 1969). Они су 
квалитативно процењени, у односу на њихове одабране способности и 
могућности (компетенције). Након селектованих резултата истражи-
вања, упоредили смо одговоре испитаних студената са раније презен-
тованим одговорима деце предшколског узраста, до којих смо дошли у 
претходном истраживању. Подразумева се да оваквом квалитативном 
анализом није могуће  урадити вредносну процену и поређење добијених 
одговора деце и студената. Међутим, оваква анализа нам даје могућност 
да на основу одговора студената проценимо колико су они оспособљени 
да подстичу развој дечјег говорног стваралаштва из позиције будућих 
васпитача, за које можемо претпоставити да поседују овај потенцијал 
и да су овладали методама његовог подстицања и усмеравања код деце 
предшколског узраста. 

Циљ истраживања. Утврдити на који начин студенти испољавају 
своје говорно стваралаштво, путем замишљања и кроз сопствене кон-
струкције одређених збивања, у активностима које подразумевају завр-
шавање приче, чије је читање/казивање започео студент-наратор и пре-
кинуо у извесном драматичном моменту наратива. 

Задаци истраживања. 1) Утврдити да ли су и како студенти 
испољили своју способност замишљања, при конструисању збивања, 
која је уследила на крају приче (могуће конструисање збивања на нивоу 
реалног и/или нереалног); 2) Сагледати да ли су студенти у говорним 
активностима проналазили оригинална решења за завршетак приче; 

Методе и поступци у истраживању. У истраживању је примењена 
дескриптивна метода. Коришћен је поступак процењивања, пројектив-
ном анализом текста који су студенти осмислили као завршетак приче.

Резултати истраживања са дискусијом
Карактер замишљања и могућих конструкција збивања (Како сту-

денти замишљају и  конструишу збивања?). У првом задатку студенти 
су могли да одаберу начин на који ће завршити причу, да конструкцију 
могућих збивања ураде на бази реалног (могућег), нереалног (немогућег) 
или и на један и на други начин. До одговора на питање везано за замиш-
љање студената и њихово конструисање збивања дошли смо дескриптив-
ном анализом прикупљених завршетака причe, које смо разврстали у 
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односу на добијене конструкције збивања. Ове конструкције су развр-
стане у три категорије: 1) замишљање реално могућих конструкција зби-
вања; 2) замишљање реално немогућих конструкција збивања; 3) зами-
шљање и реално могућих и реално немогућих конструкција збивања. 

У Табели 1 су представљени резултати који показују да је од укупно 
36 испитаних студената њих шесторо завршило причу и на један и на 
други начин, док је преосталих тридесеторо завршило причу само кроз 
нереалне конструкције могућих збивања. Овај показатељ нам даје за 
право да претпоставимо да је највећи број студената остварио задатак на 
начин који је у себи садржао предзнаке креативног израза. Овако велики 
број студената који су завршили причу у оквиру нереалне конструкције 
могућих збивања може се донекле приписати и томе што студенти, за 
разлику од деце предшколског узраста, познају жанровску формулу 
и поетику бајке, односно приче за децу, чије су основне компоненте 
чудесно и фантастично, тако да су се у својим одговорима свесно кре-
тали у оквиру задатог књижевног обрасца, што само по себи не умањује 
вредност понуђених решења за могући крај приче. То што је један мањи 
број студената осмислило конструкцију могућих збивања на бази реал-
ног можемо приписати њиховој потреби да ураде оба задатка, односно 
да задатак ураде у потпуности. Превођењем збивања из света маште у 
свет реалности, односно елиминисањем поетичке матрице чудесног и 
фантастичног у причи за децу, могуће је изазвати ефекат изненађења у 
задњем оквиру приче.

Евидентно да је у систему универзитетског образовања наставника, 
организованим говорним активностима могуће подстицати испољавање 
креативних потенцијала студената,  што им у њиховом практичном раду 
са децом може користити као модел за развијање и усмеравање креатив-
них потенцијала у говорном стваралаштву деце предшколског узраста.

Табела 1: Реалност замишљања и конструкција могућих збивања

Карактер замишљања и могућих конструкција збивања 
(на крају приче)

Број студената

Замишљања и могуће конструкције збивања су на нивоу 
реалног 

-

Замишљања и могуће конструкције збивања су на нивоу 
нереалног 

30

Замишљања и могуће конструкције збивања су на нивоу и 
реалног и нереалног

6

Податак да су сви студенти из узорка осмислили завршетак приче 
тако што су своја замишљања и могуће конструкције збивања предста-
вили на нивоу нереалног (немогућег) упућују нас на претпоставку да се 
код ових студената из узорка назиру трагови креативног изражавања 
у говорном стваралаштву. Значајно је издвојити  неколико типичних 
примера замишљања и конструкција збивања, којима су студенти осми-
слили крај приче, како на нивоу реалног, тако и на нивоу нереалног 
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(Табела 2). Ови примери су се, у различитим варијантама, понављали у 
одговорима једног броја испитаника. 

Табела 2: Примери конструкција збивања на нивоу реалног и нереалног

Конструкције збивања 
(на крају приче) су 
на нивоу реалног 

(могућег)

Конструкције збивања (на крају приче) су на 
нивоу нереалног (немогућег)

„Ласте су биле немоћне 
и Марта је остала далеко 
од пекара.”
„Пекар је стигао на 
отпад, угледао место где 
је жица била покидана, 
провукао се, узео своју 
метлу Марту и срећан се 
вратио кући.”
„Ђубретари су видели 
колико је пекар тужан, 
отишли су на депо-
нију, пронашли Марту 
и донели је у пекару. 
Срећан Димитрије их је 
почастио.”
„Купац је потрчао према 
чистачима, узео мет-
лу Марту и вратио је 
пекару.”

„Мачке из улице и ласте су заједничким снагама 
успеле да врате Марту старом пекару”.
 „Уз помоћ својих пријатеља Марта је стигла у пекару 
баш у тренутку када је тужни пекар излазио из ње”.
„Ласте су својим цвркутом водиле пекара до места 
где се налазила Марта и тако је пекар пронашао 
своју метлу.”
„Када је Марта изгубила сваку наду да ће је неко 
пронаћи, слетело је јато ласта и у кљуновима је пре-
нело до пекаре. Уз весели цвркут су се опростили од 
срећне метле.”
„Ласте су кружиле над уплашеном и тужном Мар-
том, заједно су успеле кљуновима да је подигну и 
врате пекару.”
„Док су птице тражиле свог друга, пса Мићу, ластац 
је превио повређену Марту. Мића је стигао, чудно 
погледао Марту и пажљиво је, у снажним вилицама, 
пренео до пекаре. Димитрије је од среће запевао: 
Моја лепотица, моја чистачица! Мићу је почастио 
буреком.”
„Весела дружина, животиње из улице, су довукле 
Марту до пекаре. Срећан Димитрије их је свакога 
дана частио пецивом, у знак захвалности.”
„Веселој дружини су се придружили и лењи голубо-
ви и једва су тешку метлу донели до пекаре.  
Захвална Марта им је свакога јутра скупљала мрви-
це и хранила их.”
„Марта је била срећна што је испала из колица и 
тако се спасла да не стигне на депонију.”
„Својим кљуновима ласте су боцкале пекара и тако 
га натерале да крене за њима.”

Чињеница да, сем једног, све остале завршетке прича карактерише 
срећан завршетак, указује да су студенти у првом делу приче препо-
знали бајку. Због тога су имали потребу да причу заврше срећним раз-
решењем судбине метле Марте, односно срећним крајем. Најразвије-
нији крај садржи, заправо, минијатурну конструкцију бајке – Марта је 
нестала, Димитрије је несрећан. Да би поново био срећан, ђубретари  
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враћају Марту са депоније. Начин потраге није важан, важно је само да 
је налазаче срећан Димитрије почастио.

Бајковитост краја приче наглашава учестала употреба придева срећан: 
срећан је Димитрије, од среће је запевао, срећан се вратио кући, срећна је 
метла. Атмосферу опште среће, у којој учествују сви, истиче весели цвр-
кут птица, весела дружина и сл.  За разлику од ових, у неким примерима 
пекар је означен као стар и тужан, а најчешће нема ближе одреднице.

Поступак спасавања метле Марте у највећем броју завршетака оства-
рен је на исти начин – птице су је подигле и носиле у кљуну, баш као и 
пас, што проблематизује присуство дивергентног мишљења, флуентности 
и флексибилности, као одлика креативног мишљења. Оригиналност носе 
одговори који приказују да ласте цвркутом или боцкањем кљуновима 
воде пекара до Марте, као и поступак мачке, која украдену, највећу кифлу 
носи до сметлишта и на тај начин покаже пекару где је метла.

Персонификација предмета и животиња, као одлика бајке, присутна 
је у свим примерима, што говори да су студенти уклопили своје предлоге 
у границе жанра. У одговорима се запажа ширење круга животиња – када 
су у питању врста и број учесника који су учествовали у спасавању метле 
– пар ласта; јато ласта; мачке из улице; пас; весела дружина; животиње из 
улице; веселој дружини се придружују и лењи голубови. Повећање броја 
животиња указује на утицај реалистичног мишљења и искуства – више 
ласта, чак јато, лакше ће испунити задатак и уверљивије деловати као 
помоћници, у односу на ситуацију када имамо две ласте. У одговорима 
студената не појављују се фантастична створења попут виле, чаробњака, 
ванземаљца или чак неког робота, па и аутомобила, који су завршили на 
сметлишту и сл. Појава ових ликова указала би на искуства из других 
бајки, али и на постојање оригиналности, и шире, креативности.

У конструкцијама збивања на нивоу реалног, спасиоци метле су 
људи: ђубретари, купац, пекар Димитрије. Иако разрешење ситуације не 
доноси учешће фантастике, већ преокрет изазива ангажовање човека, 
истицањем среће пекара Димитрија наглашава се бајковитост разре-
шења, односно краја приче.

Већина  завршетака приче исказана је једном или двема сложеним 
реченицама, што се може тумачити на различите начине – као недо-
вољно удубљивање у „задатак” и жељу да се што пре заврши, али и као 
недостатак имагинације или недовољно изграђена способност језич-
ког изражавања. На ово указује и најчешће понављање ликова (Марта, 
ласте, пекар) и простора (пекара, депонија), спорадично присуство при-
дева и прилога, као и непостојање монолога и дијалога. Изузетак је завр-
шетак приче у коме се као јунак појављује пас Мића и у коме Димитрије 
од среће пева.

У овом контексту још увек са сигурношћу не можемо говорити о 
ефектима организоване говорне активности у односу на могућности 
испољавања креативних потенцијала студената из овог узорка. Колико 
год да су прикупљене и презентоване конструкције збивања у највећем 
броју биле на нивоу нереалног, још увек их не можемо детерминисати 
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као креативан израз, јер у њима нисмо сагледали оригиналност, као 
основну карактеристику овог потенцијала. За потребе нашег истражи-
вања у овом тренутку значајан је податак да је највећи број студената 
осмислио крај приче тако што су њихове конструкције збивања биле на 
нивоу нереалног, јер је из таквих конструкција могуће сагледати њихову 
способност замишљања, која је претпоставка креативног изражавања. 
Следећи корак у истраживању је био трагање за оригиналним зами-
шљањима и конструкцијама збивања.

Оригиналност замишљања и могућих конструкција збивања у 
одговорима студената (Да ли су и на који начин студенти испољили 
своју оригиналност?). Други ниво наше процене у односу на студенте 
из узорка је подразумевао трагање за оригиналним решењима у зами- 
шљањима и конструкцијама могућих збивања (на крају приче). Пола-
зећи од чињенице да оригиналност подразумева нешто ново, непо-
новљиво, необично, у овом истраживању смо желели да утврдимо да ли 
су студенти проналазили оригинална решења за завршетак приче и на 
који начин су их изражавали. Проценом њихових замишљања и пред-
стављених конструкција збивања, у само четири рада смо могли пре-
познати и евидентирати елементе оригиналности. Који су то елементи 
оригиналности које смо препознали у поменутим конструкцијама зби-
вања? У Табели 3 су приказани примери ових конструкција и издвојени 
су кључни појмови који одређују њихову оригиналност.

Табела 3: Оригиналност у  замишљањима студената и њиховим 
конструкцијама могућих збивања

Конструкције могућих збивања Кључни појмови који 
одређују оригиналност 

ових конструкција
„...кад, одједном, виде Марта како је небо 
преплавило јато ласта, полетеше ка Марти, 
подигоше је лагано и понесоше у небо.”

...подигоше је (метлу 
Марту) лагано и 
понесоше у небо.

„не, није Марта нестала, није се ни изгубила, 
него су је деца, која су видела да јој је сломљена 
дршка, однела у болницу. Срећна Марта се ускоро 
опоравила.”

...однели су је у болницу,...

„Мачка је пекару узела највећу кифлу. Он је почео 
да је јури, а она га је одвела до Марте и поред ње 
спустила кифлу. Тада је срећан пекар угледао своју 
Марту и његовој срећи није било краја.”

...(мачка) га је одвела 
до Марте и поред ње 
спустила кифлу. 

„Док су чистачи одмарали, ласте однесоше Марту 
право испред пекаре.”

...ласте однесоше Марту 
право испред пекаре.

Имајући у виду чињеницу да су сви испитани студенти били спремни 
да ураде конструкције збивања на нивоу нереалног (у којима елементи 
оригиналности нису јасно испољени, али се не би смело тврдити да их 
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нема), очекивали смо да ће у говорним активностима они испољити 
своје креативне потенцијале кроз разноврсна оригинална решења за 
завршетак приче. Међутим, у представљеним идејама било је врло мало 
оригиналних решења. Могуће је претпоставити да се разлози за ову 
појаву могу пронаћи у читалачком искуству студената, њиховим прет-
ходним читањима и начинима интерпретирања фантастичних прича и 
бајки, као и интересовањима за дечју књижевност, као и књижевност и 
уметност уопште. Такође, не сме се занемарити контекст организације 
наставних активности у систему универзитетског образовања, у којима 
студенти морају бити подстицани на испољавање својих креативних 
потенцијала и трагање за оригиналним решењима, а отворено је питање 
колико је овај захтев испоштован.

У овом тренутку је интересантно упоредити оригинална решења студе-
ната са оригиналним решењима деце предшколског узраста, која смо саку-
пили у поменутом претходном истраживању (Kopas Vukašinović i Jovanović 
2012). У Табели 4 ћемо упоредно представити примере ових решења.

 Табела 4: Оригиналност у дечјим и студентским  
конструкцијама могућих збивања 

Конструкције могућих збивања
Деца предшколског узраста Студенти

...канапом повезале пуно гума и 
докотрљале Марту до пекаре.

...подигнуше је лагано и понесоше у 
небо.

Ласте су ставиле Марту на скејт, 
погурале га,...

...однели су је у болницу.

...ласте су направиле летећи балон... ласте однесоше Марту право испред 
пекаре.

...позвале су чаробњака,... и метла је 
постала летећа,...

...(мачка) га је одвела до Марте и 
поред ње спустила кифлу.

У конструкцијама могућих збивања деце и студената уочава се 
битна разлика у начину на који је Марта спасена. У дечјим одговорима 
Марта је докотрљана, довезена на скејту, превезена у летећем балону или 
је и сама постала чаробна, летећа, метла, и то захваљујући чаробњаку 
кога су ласте позвале у помоћ. Присуство поменутих појмова и њихових 
комбинација указује да дечја машта није била спутана потребом да крај 
приче звучи реалистично и уверљиво, већ је повезивала, на оригина-
лан начин, удаљене и неспојиве појмове. Ласте повезују канапом пуно 
гума и котрљају Марту, стављају је на скејт, праве летећи балон, позивају 
чаробњака – ласте, дакле, немају ограничења у могућностима, односно 
имају способности човека, а за оно што човек не би могао да уради, пози-
вају чаробњака. Скејт, летећи балон, чаробњак и летећа метла из дечјих 
одговора, највероватније потичу из цртаних филмова и прича, али су 
везе међу њима потврда креативности деце и њихове слободе у истражи-
вању и експериментисању. 
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У одговорима студената, како смо то и раније уочили, најчешће је 
присутна идеја преношења метле и то у кљуну ласта. Логично је прет-
поставити да је искуство студената, животно и читалачко, неупоредиво 
са искуством деце, али се то, нажалост, не одражава у појмовима које су 
одабрали и везама које су створили међу њима. Везаност за искуствени 
доживљај метле и ласте превагнула је и усмерила мишљење према кон-
вергентном, а не дивергентном мишљењу. 

Очигледно је флексибилнија структура мишљења и понашања, 
карактеристична за дечји узраст, допринела флуентности идеја и ориги-
налности решења и да су  израженија склоност ка трагању за другачијим 
одговорима, спремност за мењање и неприлагођавање конвенционал-
ним моделима, присутни у одговорима деце, допринели њиховој ориги-
налности (Kamenov 2007).

Закључак
Када се упореде резултати истраживања са задацима васпитача да 

у оквиру говорног стваралаштва оспособљавају децу за проналажење 
оригиналних решења, мноштва идеја и одступања од стандардних 
образаца у причању, коришћењем сопственог искуства и маштовитих и 
неочекиваних обрта, инспирисаних савременом књижевношћу за децу 
(Kamenov 2007), уочава се некомпатибилност/несразмера која у будућем 
раду може резултирати незаинтересованошћу за реализацију говорних 
активности. Успешност у оспособљавању деце да проналазе оригинална 
решења, маштовите и неочекиване обрте, одступања од стандардних 
образаца у причању, као и способности повезивања уобичајено непо-
везивих појмова, замишљања и предвиђања, зависи од заинтересо-
ваности и агилности васпитача да проналази и открива подстицајне  
садржаје, методе и облике рада са децом која ће спонтано опробавати 
сопствена средства изражавања и тако развијати способност трагања, 
откривања и стваралачког уобличавања.

Колико су испитани студенти оспособљени за реализацију ових 
задатака? Резултати истраживања указују на недовољну развијеност 
инвенције, оригиналности и неуобичајених претпоставки, као изво-
ришта стваралачког мишљења. Колико ће студенти, као васпитачи, бити 
у стању да обезбеде услове за спонтано и искрено препуштање детета 
заносу учествовања у стваралачком процесу у којем се, уз конвергентно 
негује и дивергентно мишљење, у којем долази до изражаја неспутана 
машта, инвенција и независност у односу на ауторитете и стереотипе у 
мишљењу, ако и сами размишљају на нивоу стереотипа? Разлози њихове 
неспремности могу се тражити  у условима и резултатима њиховог уку-
пног образовања. Зато је потребно/ неопходно предузимање мера којима 
би се унапредиле наставне активности у систему универзитетског обра-
зовања будућих васпитача, са циљем препознавања, подстицања и усме-
равања њихових креативних потенцијала у говорним активностима.
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Snežana P. Marković 
VERBAL CREATIVITY OF FUTURE EDUCATORS AS THEIR 

POTENTIAL IN THE UNIVERSITY EDUCATION SYSTEM 
Summary

This paper aims to offer an overview of the creative potentials of future educators-teachers  
in the domain of their verbal activities. The starting point is the theoretically-founded statement 
that the quality of higher education is recognised by the realisation of creative programmes, and 
that only a creative pre-school educator can encourage manifastation of children’s creativity. The 
goal of this research is to determine if and in what way University students express the ability 
to imagine, foresee and construct certain events, in the activities that entail continuing a story 
which was stopped at a certain dramatic point. The results of this research could in fact confirm 
storytelling abilities of University students determining a segment of their verbal creativity. A 
descriptive method and assessment procedure were employed as research methods. By using a 
projective analysis, the answers of the tested students were listed and systematized. The results 
of the research confirm the lack of imagination and insufficiently developed verbal ability of the 
students, as well as a lack of original solutions in the constructions of continued stories.  It is of 
utmost value to ensure that University professors encourage students to express their creative 
potential, so that they could, in their own teaching practice when working with pre-school chil-
dren, recognize it as a professional competence.  

Keywords: creative potential, storytelling abilities, verbal activities, pre-school educators, 
professional competences of educators.
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