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ИМПЛИЦИТНЕ ТЕОРИЈЕ КРЕАТИВНОСТИ  
У ШКОЛСКОМ КОНТЕКСТУ: 

ДОПРИНОС КВАЛИТАТИВНИХ СТУДИЈА

Славица Максић1 и Јелена Павловић
Институт за педагошка истраживања, Београд

Формалне, „званичне“ или експлицитне теорије креативности подразумевају 
конструкције које формулишу истраживачи и засноване су на подацима 
добијеним у истраживањима теоријског или емпиријског типа. Мишљења 
и погледи научника о креативности, који су садржана у њиховим теоријама 
о креативности, третирају се као научне теорије (Beghetto & Kaufman, 2007; 
Csiksenzentmihalyi, 1996; Runco & Pritzker, 1999; Simonton, 2000; Sternberg, 
1999). Научне теорије о креативности почињу да се одређују као формалне 
и ескплицитне, пошто су дефинисане имплицитне теорије у којима се 
инсистира на томе како се оне разликују од ескплицитних теорија (Sternberg, 
1985, 1988). У научним теоријама креативност се дефинише као новина и 
прикладност, при чему се под новином сматра оригиналност и различитост 
од постојећих решења, док се под прикладношћу подразумева решење које је 
корисно (Lubart & Sternberg, 1998; Paletz & Peng, 2008). Такође, разликују се 
свакодневна и еминентна креативност. Свакодневна је креативност са малим 
к и њу могу испољавати сви људи и деца. Eминентна креативност се јавља 
код малог броја изузетних људи који дају решења од значаја за човечанство 
и именује се као креативност са великим К (Beghetto & Kaufman, 2007). 

Поред формалних теорија креативности које стварају научници, 
свако од нас развија одређене „теорије“ о томе шта је креативност, како 
се креативност препознаје и развија. Ове лаичке концепције често нису у 
потпуности вербализоване и артикулисане, због чега су у литератури познате 
као имплицитне теорије креативности (Andiliou & Murphy, 2010; Dweck, 
Chiu & Hong, 1995; Maksić, 2014; Maksić i Đurišić Bojanović, 2013; Sternberg, 
1988). Иако нису засноване на истраживачким подацима, већ на мешавини 
личног искуства и знања, имплицитне теорије представљају водиче за наш 

1 E-mail: smaksic@ipisr.org.rs



 УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ54

однос према креативности. Да бисмо разумели начин на који функционишу, 
потребна су нам истраживања, чији је циљ осветљавање уверења која чине 
имплицитне теорије креативности.

Квалитативна истраживања својим методама и техникама за 
прикупљање, обраду и тумачење података могу допринети експлицирању 
и елаборацији имплицитних теорија креативности (Denzin & Lincoln, 
2005; Sharma Sen & Sharma, 2011). Кроз питања отвореног типа, отворену 
истраживачку стратегију и индуктивни поступак кодирања, могу се 
дефинисати различити типови имплицитних теорија креативности, као и 
њихове импликације. Тако се стиче увид у начин на који су конструисана 
значења креативности, што може имати практичне импликације за 
однос према креативности и начин на који се она подстиче у различитим 
контекстима.

Циљ овог рада представља преглед квалитативних истраживања 
имплицитних теорија креативности у школском контексту, због значаја 
који имплицитне теорије наставника могу имати за њихов рад са ученицима. 
Приказаћемо досадашња истраживања имплицитних теорија креативности, 
моделе за њихово проучавање, као и допринос квалитативних студија 
у овој области, са посебним освртом на подстицање креативности у 
школском контексту. У закључним разматрањима ћемо понудити препоруке 
за образовну праксу и политику у области подстицања креативности у 
основној школи, на основу налаза више квалитативних истраживања која су 
спроведена у претходних осам година у нашој средини.

 ■ Имплицитне теорије креативности

Почетак истраживања у области имплицитних теорија креативности 
представљају Стернбергове студије креативне личности (Sternberg, 1985). 
Кључне карактеристике креативне личности идентификоване у овим 
студијама односе се на радозналост, маштовитост, независност, енергичност 
и храброст. Убрзо су уследила истраживања имплицитних теорија наставника 
и родитеља о креативности деце (Runco, 1989). Установљено је да наставници 
и ученици описују креативну децу карактеристикама као што су активан, 
авантуриста, амбициозан, уметнички оријентисан, способан, радознао, 
сањар, енергичан, док су некреативна деца описивана као апатична, цинична, 
досадна, хладна и уских интересовања (Runco, Johnson & Bear, 1993).
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Следећи корак у овој области представљале су крос-културалне 
студије креативности. У студијама имплицитних теорија наставника о 
дечијој креативности у Хонг Конгу установљено је да неки наставници 
доводе у везу креативност са арогантношћу, пристрасношћу, привлачењем 
пажње, бунтовништвом и фокусираношћу на себе (Chan & Chan, 1999), 
што је представљало новину у односу на дотадашње студије у САД-у, где је 
креативност имала само позитивну конотацију. Утврђена је већа сличност 
између корејских и „западњачких“ имплицитних теорија креативности, иако 
су испитаници у Кореји описивали креативне особе и као индиферентне 
према мишљењу других људи, тврдоглаве и неосетљиве на процене других 
(Lim & Plucker, 2001). 

Док су у фокусу истраживача у претходним истраживањима углавном 
биле разлике између „источњачких“ и „западњачких“ имплицитних 
теорија креативности, схватања креативности у Источној и Централној 
Европи су била у мањој мери заступљена у научној литератури (Glăveanu 
& Karwowski, 2013). Али, подела на северноамеричке и источноазијске 
концепције креативности - која доминира у студијама о културолошким 
специфичностима имплицитних теорија креативности, не даје целокупну 
слику (Pavlović, Maksić i Bodroža, 2013). Малобројна истраживања у Источној 
и Централној Европи указала су да имплицитне теорије креативности у овом 
културном контексту представљају мешавину „источњачких“ и „западњачких“ 
концепција креативности. Типично је проучавање имплицитних теорија у 
педагошком контексту, у светлу питања у којој мери школа подстиче развој 
креативних потенцијала (Diakidoy & Phtiaka, 2001; Dinca, 1999; Kampylis, 
Berki & Saariluoma, 2009; Kankaraš, 2009; Karwowski, 2010). 

Истраживања у области имплицитних теорија креативности су у 
мањој мери била заснована на квалитативној методологији, која за циљ има 
дубинско разумевање начина на који одређене групе дефинишу креативност. 
Један од доприноса квалитативних студија у овој области представља 
изградња емпиријски заснованих модела за проучавање имплицитних 
теорија креативности. Најопштије, модели за проучавање имплицитних 
теорија креативности представљају оквир за категорисање различитих 
типова уверења и односа према креативности. Модели могу бити преузети 
из постојеће теоријске грађе, што може представљати основу за дедуктивни 
приступ у анализи података. Са друге стране, могуће је индуктивним путем 
развијати емпиријски засноване моделе за категорисање имплицитних 
теорија креативности.
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 ■ Модели за проучавање имплицитних теорија креативности

Један од теоријских модела за анализирање и категорисање имплицитних 
теорија креативности јесте 4П модел, који подразумева четири основне теме 
за разумевање креативности: креативна особа, креативни процес, креативни 
продукт и креативна средина (Rhodes, 1961). Може се рећи да је 4П модел 
канонички модел у литератури о креативности, а користи се и за проучавање 
значења креативности у имплицитним теоријама (Glăveanu, 2013; Pavlović, 
Maksić & Bodroža, 2013; Spiel & Korff, 1998). Креативна особа обухвата 
способности, когнитивне стилове, афективне и мотивационе обрасце, 
намере, ставове, вредности и друге карактеристике које су значајне за 
креативно мишљење, понашање и продукцију. Креативни процес се односи 
на процес мишљења, доживљавања, мотивисања и на друге активности које 
се одвијају током стварања креативног дела. Креативни продукт представља 
резултат креативних напора. Средина која подстиче креативност представља 
окружење које омогућава испољавање креативности (Richards, 1999). 

У студијама имплицитних теорија креативности 4П модел је даље 
разрађиван увођењем поткатегорија. Поткатегорије су емпиријски 
развијане у процесу квалитативне анализе, која је подразумевала циклусе 
индуктивног кодирања података (Maksić i Pavlović, 2009, 2015; Pavlović, 
Maksić & Bodroža, 2013; Pavlović i Maksić, 2014a). Креативна особа је описана 
помоћу поткатегорија личност, способност, мотивација, знање и таленат. 
Креативни процес подразумевао је поткатегорије когнитивних, експресивних, 
имагинативних и практичних процеса. Креативни продукти су подељени 
на поткатегорије нових или оригиналних, као и корисних или прикладних 
продуката. Категорији средине додате су поткатегорије подржавајућих и 
инхибирајућих интеракција. На овај начин, класични 4П модел је разрађен 
емпиријским путем, комбинацијом дедуктивног и индуктивног приступа 
подацима, чиме је добијен обухватнији и систематичнији оквир за 
категорисање имплицитних теорија креативности. 

Следећи модел за проучавање имплицитних теорија креативности 
развијен је у потпуности емпиријским путем, као оквир за проучавање 
механизама подстицања креативности у образовном контексту. Прва верзија 
модела настала је на основу проучавања имплицитних теорија истраживача 
у области образовања, због чега је назван Експертски модел за подстицање 
креативности (Maksić i Pavlović, 2009). Овај модел се састоји од три нивоа 
потенцијалних утицаја на развој креативности. Први ниво обухвата школу 



ИМПЛИЦИТНЕ ТЕОРИЈЕ КРЕАТИВНОСТИ У ШКОЛСКОМ КОНТЕКСТУ: ДОПРИНОС КВАЛИТАТИВНИХ СТУДИЈА    57

и укључује наставне активности, школску климу и ваннаставне активности. 
На следећем нивоу налази се образовни систем, који обухвата наставни план 
и програм, професионални развој наставника и управљање креативношћу 
(процењивање, препознавање и усмеравање креативних потенцијала). Трећи 
ниво је ниво друштва, које може обезбедити социјални консензус о значају 
креативности и системску подршку шире заједнице. 

У наредним студијама Експертски модел за подстицање креативности 
коришћен је за дедуктивно кодирање података добијених у квалитативним 
истраживањима имплицитних теорија креативности, како би се мапирале 
могућности за развој креативности у различитим образовним контекстима 
(Pavlović i Maksić, 2014a). Комбинација иницијално индуктивног и потом 
дедуктивног приступа подацима омогућила је циклично емпиријско 
развијање категорија у оквиру модела. На пример, категорије у оквиру 
Експертског модела за подстицање креативности у школи трансформисане 
су како би се у студијама имплицитних теорија креативности обухватили 
контекст предшколског и високог образовања (Maksić, 2018; Maksić i Pavlović, 
2017; Pavlović i Maksić, 2014b). 

Поред 4П концептуалног модела креативности и Експертског модела 
за подстицање креативности, у квалитативним студијама имплицитних 
теорија креативности развијен је и Развојни модел креативности, у којем 
су мапиране кључне манифестације креативности од детињства до одраслог 
доба (Maksić, 2016; Maksić & Pavlović, 2011). Овај модел такође је иницијално 
развијен у истраживању имплицитних теорија експерата, који су указали 
на значајне разлике у манифестацијама креативности на различитим 
узрастима. У предшколском периоду експерти су дефинисали креативност 
најчешће као испољавање радозналости и маштовитости. Предшколска 
креативност описана је као свакодневна креативност која се манифестује 
кроз дечју отвореност и спонтаност, игру, постављање питања и пружање 
неуобичајених одговора. Производи дечје креативности на овом узрасту 
дефинисани су као цртежи, песме и драмско изражавање. У основношколском 
периоду креативност је дефинисана кроз креативно изражавање у школском 
контексту. Радозналост остаје значајна карактеристика креативности, а 
каналисана је специфичним интересовањима за ваннаставне активности у 
школском контексту. Средњошколски период доноси примарно дефинисање 
креативности кроз експериментацију у оквиру концепта свакодневне 
креативности. Почетак високошколског образовања обележен је све већом 
независношћу, развојем критичког „гласа“ и креативним формирањем 
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идентитета. По завршетку формалног образовања, креативност се повезује 
са увођењем промена, стицањем увида у нове начине дефинисања и 
решавања проблема, што приближава разумевање испољавања креативности 
у одраслом добу концепту еминентне креативности или креативности са 
великим К (Beghetto & Kaufman, 2007; Kaufman & Sternberg, 2007).

 ■ Преглед квалитативних истраживања имплицитних теорија 
креативности

Једна од првих квалитативних студија имплицитних теорија креативности 
у Србији спроведена је на узорку истраживача у области образовања (N=27) 
који познају научне теорије креативности, али имају лична уверења која могу 
да обликују њихова истраживања, тумачење резултата и препоруке које дају 
на основу њих (Maksić & Pavlović, 2011). У студији је коришћен инструмент са 
питањима отвореног типа која су се односила на дефинисање креативности, 
манифестовање креативности на различитим узрастима, као и на могућности 
подстицања креативности у школском контексту. Квалитативном тематском 
анализом утврђени су обрасци и теме у имплицитним теоријама експерата о 
природи креативности и условима за њено испољавање и развој у детињству 
и младости. 

Утврђено је да се имплицитне теорије експерата значајно подударају 
са формалним теоријама креативности, судећи по степену личне 
укључености и формализације у одговорима, што оправдава концепт личних 
експлицитних теорија када су у питању концепције експерата (Runco, 1999). 
Сличан податак добијен је и у студији имплицитних теорија научника 
у Немачкој и Аустрији (Spiel & Korff, 1998). У истој студији утврђено је 
да су кључни дескриптори у дефиницијама креативности оригиналност, 
новина и различитост, уз доминацију концепта свакодневне кративности. 
Интересантно је да се у имплицитним теоријама креативности експерата није 
разликовала еминентна креативност научника од еминентне креативности 
уметника, већ је усвојен општи концепт еминентне насупрот свакодневној 
креативности. Учесници у овој студији били су у већој мери усмерени на 
концепт свакодневне креативности, а разлог за то вероватно лежи у области 
њихове експертизе која се односи на дечији развој и образовање.

Манифестације креативности у одговорима експерата указивале су 
на доминацију категорије креативна особа, као и поткатегорије креативна 
личност из 4П модела. Креативна личност описана је као независна, отворена, 
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смела, али и самодовољна, другачија и идиосинкратична. Претходна 
квантитативна истраживања имплицитних теорија креативности студената 
такође су указала на склоност испитаника да се примарно усмеравају на 
креативну личност (Kankaraš, 2009). Када је реч о испољавању креативности 
на различитим узрастима, у студији имплицитних теорија креативности 
експерата утврђене су значајне узрасне разлике, које се могу сумирати као 
процес транзиције од креативности са малим к ка креативности са великим 
К, као и транзиција од креативног процеса до креативних продуката (Beghetto 
& Kaufman, 2007). 

У имплицитним теоријама експерата, истраживача у области 
образовања, указано је на то да школа у значајној мери може да допринесе 
развоју креативности. Наставне активности које имају потенцијал за 
подстицање креативности обухватају наставу са елементима игре, решавање 
проблема, интерактивну и интердисциплинарну наставу. Значајну улогу 
у овом процесу имају наставници, од којих се очекује да се развијају 
као креативни професионалци који имају креативни поглед на свет и 
активну улогу у процесу усмеравања креативних потенцијала ученика. Од 
карактеристика школског контекста које на негативан начин могу утицати 
на развој креативности наведене су ригидност и незаинтересованост 
наставника, одсуство унутрашње мотивације ученика, давање „готових“ 
решења од стране наставника, критичност у евалуацији иницијалних фаза 
креативног процеса, уклапање ученика у „калупе“, фронтална настава, 
промовисање стереотипа и тако даље.

У закључку студије, која је урађена са експертима, предложено је да 
буду реализована слична истраживања са другим циљним групама, као што 
су наставници, као и да се примене друге форме квалитативних истраживања, 
попут фокус група. Управо у том смеру развијала су се даља истраживања 
имплицитних теорија креативности. Следећа квалитативна студија 
односила се на разумевање имплицитних теорија креативности наставника 
основних школа (Bodroža, Maksić i Pavlović, 2013; Pavlović, Maksić & Bodroža, 
2013). У истраживању је учествовало 144 основношколских наставника 
из различитих региона чије су социјално-демографске карактеристике у 
просеку одговарале карактеристикама наставничке популације у Србији, 
упркос процедури пригодног узорковања. Коришћени су исти инструмент и 
аналитичка процедура као и у претходно описаној студији. 

Утврђено је да наставници креативност, пре свега, дефинишу као 
креативну особу из 4П модела. У наставничким имплицитним теоријама 
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креативности категорије које су се односиле на креативне продукте и средину 
биле су готово занемарене. Наведени подаци довели су до формулисања 
претпоставке о имплицитном индивидуализму у наставничким теоријама 
креативности, што је у складу са општом оријентацијом истраживања у којима 
се креативност посматра као својство индивидуе (Glăveanu, 2011; Simonton, 
2000). Карактеристике којима је описана креативна особа подразумевале 
су позитивне, повољне и пожељне одреднице. Креативна особа описана је 
као отворена личност, унутрашње мотивисана, са израженим когнитивним 
и експресивним способностима. У студији је указано и на фрагментисаност 
имплицитних теорија наставника у описима креативне особе која се 
манифестује кроз велики број нискофреквентних поткатегорија. 

Наставничке теорије креативности подразумевале су и описе 
различитих домена креативног процеса. За разлику од формалних теорија 
креативности, у наставничким теоријама није била заступљена идеја о 
стадијумима креативног процеса (Wallas, 1926). Наставници су превасходно 
наводили когнитивне аспекте креативног процеса, као што су креативно 
мишљење, генерисање идеја, стицање увида и решавање проблема. Другим 
речима, креативна когниција посматрана је као манифестација свакодневних 
когнитивних процеса, а не као специјални когнитивни домен. Експресивни 
аспекти креативног процеса дефинисани су као изражавање гледишта и 
емоција, лични стил и самоизражавање. Усмереност на експресивне аспекте 
креативног процеса приближила је наставничке теорије креативности 
појмовима уметничке и дечје креативности, као и развојним теоријама 
креативности (Csiksenzentmihalyi, 1996; Glăveanu, 2011). 

У имплицитним теоријама креативности наставника основне 
школе претеже једнодимензионално посматрање креативности, пре 
свега кроз перспективу креативне особе. Имплицитни индивидуализам у 
наставничким теоријама креативности кореспондира са „западњачким“ 
концепцијама креативности, упркос резултатима испитивања вредности 
по којима је Србија у већој мери колективистичко друштво (Hofstede, 
2009). Доминација једнодимензионалности у одговорима наставника, као и 
занемаривање креативних продуката и средине, могу се тумачити као вид 
пристрасности у наставничким теоријама. Ова студија је указала на потребу 
за развојем комплексности у имплицитним теоријамама, која би уважавала 
вишедимензионалност феномена креативности. Практичне импликације 
односиле су се на едукацију наставника о социјалној конструкцији 
креативности у школском контексту. Указано је на могућност да се кроз 
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рефлексивне и искуствене програме стручног усавршавања развијају 
уверења о значају социјалног оквира за развој креативности у школи.

У даљим истраживањима коришћена је методологија мултиметодске 
студије случаја, како би се стекао дубљи увид у природу имплицитних 
теорија наставника (Pavlović i Maksić, 2014a). У првом делу ове студије 
случаја примењен је упитник развијен у претходним студијама, док је у 
другом делу организована фокус група. Испитивање је спроведено у оквиру 
ширег акционог истраживања чији је један од циљева био подстицање 
креативности ученика у једној основној школи. Упитник је прослеђен свим 
наставницима у школи (N=32) који су учествовали у огледу, а добијен је 
одговор од 30 наставника. Наставници који су учествовали у првој фази 
истраживања позвани су да учествују у фокус групи, чему се одазвало укупно 
12 наставника. Фокус група омогућила је партиципативну валидацију налаза 
прве фазе истраживања. 

Налази студије случаја, у којој су учествовали сви наставници који 
су изводили наставу у школи, потврдили су имплицитни индивидуализам 
у теоријама наставника, на који је указано у претходним студијама. 
Имплицитни индивидуализам у концептуализацији креативности 
трансформише се у процесно схватање, када се наставници усмере на 
манифестације креативности на основношколском узрасту. Ово се може 
тумачити као показатељ уверења наставника да свако дете може бити 
креативно у школском контексту. Студија случаја потврдила је и развојне 
теорије креативности које подразумевају уверења наставника да основна 
школа може у великој мери допринети развоју креативности. 

Наставници су препознали ниво учионице и ниво школе као 
најзначајније за развој креативности кроз подстицајне наставне и 
ваннаставне активности. Упућивање на ниво учионице наводи на 
претпоставку да наставници доживљавају школски контекст као повољан 
за развој креативности. Најважније карактеристике наставе која подржава 
развој креативности су: креативни задаци и стратегије рада; подстицање 
и мотивисање ученика да буду креативни; разноврсност у приступима и 
увођење иновација у наставу; коришћење метода поучавања и учења који 
подржавају креативност; индивидуализација учења; подстицање ученикове 
самосталности у процесу учења; наставник има улогу фацилитатора који не 
води него олакшава учење. Закључено је да је добра настава креативан процес, 
а наставници који подржавају креативност су иноватори и истраживачи 
(Maksić i Pavlović, 2013). 
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Међутим, подаци из фокус групе открили су другу перспективу 
односа према креативности. Подстицање креативности у школи блокирано 
је, из перспективе наставника, неповољним утицајима из контекста који 
подразумевају одсуство ширег вредновања креативности, недовољна 
финансијска улагања и слабу материјално-техничку опремљеност школе, 
као и нефлексибилни наставни план и програм. Отежавајуће околности у 
реализацији наставног плана и програма препознате су у подели наставних 
предмета на више и мање важне, као и у традиционалној перцепцији улоге 
наставника као реализатора прописаног. Податак да наставници не виде 
себе као агенсе промена у правцу развоја креативности у школи може се 
посматрати као супротан подацима добијеним у претходним студијама, у 
којима се позитивно оцењује потенцијал школе за развој креативности. У 
претходним студијама заправо је указано на потенцијални позитивни утицај 
школе на подстицање креативности, док су кроз фокус групу осветљене 
актуелне тешкоће у школској пракси. Ниско вредновање уметничких 
предмета указало је на проблеме у вези са подстицањем креативности који 
се односе на ниво друштвеног система. 

Методологија студије случаја омогућила је стицање дубљих увида 
у имплицитне теорије наставника, откривајући неконзистентности у 
уверењима наставника о томе шта је креативност, како се манифестује на 
основношколском узрасту и у којим условима се испољава и развија у школи. 
Развојним и процесним уверењима супротстављена су уверења о тешкоћама 
и препрекама на путу подстицања креативности у школском контексту. 
Може се рећи да наставници ниво учионице посматрају као контекст који 
омогућава подстицање креативности, док су на нивоу образовног система 
и на друштвеном нивоу лоцирани фактори који отежавају и онемогућују 
подстицање креативности. Наведени резултати скренули су пажњу на 
потребу за системским мерама које би допринеле томе да наставници 
у већој мери перципирају себе као агенсе промене у процесу подстицања 
креативности.

Имплицитне теорије наставника који су учествовали у поменутом 
акционом истраживању испитиване су и након једногодишње обуке за 
подстицање креативности ученика (Maksić i Pavlović, 2016). Резултати 
указују на могућност промене имплицитних теорија у правцу усложњавања 
схватања креативности и схватања улоге школе у развоју креативности. 
Промене на нивоу имплицитних теорија наставника регистроване су само 
код неких наставника, за које се може претпоставити да су били позитивно 
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оријентисани према креативности, отворени за промене и спремни да уче и 
уводе иновације у свој рад и пре учествовања у истраживању које је изведено 
у њиховој школи. Други наставници, који нису имали такво усмерење и 
мотивацију, на крају истраживања, још више него пре, наглашавали су 
тешкоће које онемогућавају подстицање креативности ученика у школи. 
Закључено је да се различите реакције наставника на обуку не могу 
занемаривати, већ захтевају диференциран приступ.

 ■ Закључци и педагошке импликације

Школске активности би требало да дозволе и омогуће процесе који чине 
креативност. На основу прегледа квалитативних истраживања имплицитних 
теорија креативности у школском контексту могу се формулисати препоруке 
за стварање бољих услова за развијање креативности у основној школи. 
Импликације могу бити корисне за саме наставнике, школску управу, 
планере и реализаторе стручног усавршавања за наставнике, доносиоце 
одлука о променама у образовању. Резултати приказаних истраживања 
пружају могућности да се у васпитнообразовном раду одређени аспекти 
креативности препознају, као и да се подржи испољавање и развој управо 
оних аспеката који су карактеристични за одређени узраст.

Најпре, потребно је радити на трансформисању имплицитног 
индивидуализма у тумачењу креативности у комплексније видове 
имплицитних теорија, којима се подједнака пажња придаје креативном 
процесу и социјалној конструкцији креативности у школском контексту. 
На тај начин, направио би се искорак од имплицитних теорија којима се 
креативност дефинише као индивидуално својство, ка теоријама у којима 
се уважава комплексност креативног процеса. Танка линија раздвајања 
између процеса и продукта креативности такође је тема која захтева 
вишедимензионално посматрање феномена креативности. Од значаја 
је и превазилажење раскорака који постоји између развојних теорија 
креативности и доживљаја наставника да нису агенси промене у правцу 
развоја креативности.

Иновативни програми професионалног развоја наставника могли 
би одиграти важну улогу у развоју капацитета наставника да преузму 
активнију улогу у промовисању креативности у школи. Ове програме 
потребно је усмерити на образовање наставника о вишедимензионалности 
феномена креативности и карактеристикама социјалне средине која има 
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подстицајно или инхибирајуће дејство на креативност. Кроз програме 
професионалног развоја потребно је омогућити наставницима да превазиђу 
традиционалну улогу реализатора прописаног и у већој мери преузму улогу 
професионалаца који креативним наставним и ваннаставним активностима 
премошћавају простор између прописаног и примењеног наставног 
плана и програма. Потребно је обучавати наставнике о могућностима за 
подстицање креативности у различитим доменима. На нивоу наставничких 
уверења потребно је превазилажење стереотипа да су уметнички предмети 
превасходни контекст за развој креативности, док се други предмети и не 
помињу као области у којима се креативност може подстицати у школи. 

На системском нивоу, потребно је промовисати вредност креативно-
сти и уметничких предмета. Може се рећи да између образовног система 
и друштвеног система постоји повратна веза када је реч о утицају на 
вредновање креативности. Пред доносиоцима одлука је стога задатак 
разбијања „зачараног круга“, који подразумева декларативно вредновање 
креативности и непостојање конкретних мера и контекста који би био 
повољан за развој креативности у школи. Системске мере могу подразумевати 
укључивање креативности као критеријума за вредновање постигнућа 
ученика, наставника и целе школе. Најзад, подршка развоју креативности у 
школи пружа се и кроз одговарајућа улагања. 

Резултати приказаних студија указују на дилеме које се односе 
на вредновање креативности, наставничке компетенције и агенсност 
наставника. Неконзистентност налаза добијених на различите начине отвара 
питање да ли се креативност стварно високо вреднује и сматра за пожељан 
циљ образовања и својство појединца или се ради о друштвено пожељном 
одговору који се даје из улоге наставника, чији је то задатак. Када је реч о 
компетенцијама наставника, може се поставити питање зашто наставници 
који знају како би могли да допринесу развоју креативности то не чине у 
већој мери. Још један изазов пред будућим истраживачима је како оснажити 
наставнике да виде себе као особе које су не само одговорне него и спремне 
и у стању да реализују наставни план и програм тако да подстичу развој 
креативности својих ученика.

Квалитативна истраживања имплицитних теорија креативности у 
школском контексту могу испунити очекивања да се невидљиве претпоставке 
и уверења о подстицању креативности учине транспарентнијим. Тек 
кроз експлицирање недовољно артикулисаних претпоставки о природи 
креативности могуће је радити на развијању уверења која у већој мери 
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имају потенцијал да створе подстицајну климу за развој креативности у 
школи. Анализирана испитивања омогућила су да се модели за описивање 
природе и развоја креативности унапреде на концептуалном плану, али и 
као инструменти за унапређивање школске праксе и образовне политике. 
Будућа истраживања могу се усмерити на друге нивое образовања и друге 
интересне стране које су укључене у дизајнирање, планирање и реализацију 
васпитнообразовног процеса.
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