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POVZETEK 

 

Namen magistrskega dela je preizkus uporabe EPoC testa za oceno ustvarjalnega potenciala v 

slovenski osnovni šoli in ugotavljanje morebitnega doprinosa EPoC testa k nadaljnjemu 

ugotavljanju ustvarjalnega potenciala in prepoznavanju nadarjenih učencev pri 

vsakodnevnem delu učiteljev v slovenskem vzgojno-izobraževalnem prostoru. V teoretičnem 

delu je skozi spoznanja različnih avtorjev predstavljen pojem ustvarjalnosti, merjenje 

ustvarjalnosti, odnos med ustvarjalnostjo in nadarjenostjo in vpliv okolja na ustvarjalnost. 

Poudarek je na naložbeni teoriji ustvarjalnosti, ki je temelj EPoC testa, predstavitvi tega testa, 

njegovi dosedanji uporabi ter postopku prepoznavanja nadarjenosti v slovenskem osnovnem 

šolstvu. Empirično sem na osnovi kvantitativnega pristopa raziskala, kakšen ustvarjalni 

potencial kažejo prepoznani nadarjeni slovenski učenci oziroma kakšen je odnos med 

rezultati testa EPoC – oblika A in rezultati, pridobljenimi v postopku prepoznavanja 

nadarjenih učencev po Konceptu: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni 

osnovni šoli z instrumenti OLNAD07, WISC ali RPM ter TTCT. Njihove besedno-literarne 

in slikovno-likovne izdelke sem ovrednotila po standardnem postopku in ugotavljala 

prisotnost šestih tipov ustvarjalnega potenciala med učenci, ki so bili vključeni v raziskavo. S 

korelacijsko analizo sem ugotavljala odnos med doseženim rezultatom učencev na EPoC 

testu in rezultati postopka prepoznavanja nadarjenosti (TTCT, WISC ali RPM, OLNAD07). 

Rezultati so pokazali, da je med učenci iz vzorca najpogostejši »visoki« tip ustvarjalnega 

potenciala, pri nobenem učencu pa se ni pokazal »integrativni« tip ustvarjalnega potenciala. 

Empirični izsledki niso pokazali statistično pomembne povezanosti med količniki EPoC testa 

in rezultati učencev, doseženimi na RPM oziroma TTCT, statistično pomembna razlika pa se 

je pokazala pri integrativno-verbalnem količniku EPoC testa med učenci, ki so bili 

prepoznani kot nadarjeni na OLNAD07 učnem, glasbenem in/ali dramskem področju, in 

ostalimi učenci. 

 

 

Ključne besede: ustvarjalnost, ustvarjalni potencial, nadarjeni učenci, EPoC – Test za oceno 

ustvarjalnega potenciala, TTCT – Torranceov test ustvarjalnega mišljenja, RPM – Ravenove 

progresivne matrice, OLNAD07 
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The creative potential of the identified gifted students in the second triade of the 

primary school 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of the master thesis is a trial use of the EPoC, Evaluation of Potential Creativity, 

in primary school in Slovenia and identifying its potential contribution to improving teachers’ 

ability to evaluate creative potential and identifying gifted students in everyday situations in 

the future. The theoretical part captures the scientific findings about creativity, evaluation of 

creativity, relationship between creativity and giftedness and the influence of environment on 

creativity. The emphasis is on the investment theory of creativity, which holds the basic idea 

that’s behind the EPoC, on the EPoC itself, its current use around the world and on the 

process of identifying gifted students in Slovenian primary education. On the basis of 

quantitative approach I empirically researched what kind of creative potential gifted 

Slovenian students show and what kind of relationship is there between the results gained in 

the trial use of the EPoC form A and the results gained in the process of identification of 

gifted students (OLNAD07, WISC or RPM, TTCT). Their verbal-literary and artistic-graphic 

products were evaluated by a standard procedure which showed the presence of six EPoC 

profiles of creative potential within the group of gifted students that participated in the study. 

To determine relationship the between results gained in the trial use of the EPoC and the 

results gained in the process of identification of gifted students (TTCT, WISC or RPM, 

OLNAD07) I used correlation analysis and independent sample test. Results of the research 

showed that there is no statistically significant correlation between EPoC quotients and TTCT 

or RPM results. However there is a statistically significant difference in IV EPoC quotient 

between students who were identified as gifted on OLNAD07 educational, musical and 

drama field and other students. 

 

 

Key words: creativity, creative potential, gifted students, EPoC – Evaluation of potential 

creativity, TTCT – Torrance test of creative thinking, RPM – Raven's progressive matrices, 

OLNAD07 
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UVOD 

Ustvarjalnost je sila, ki človeštvo žene k napredku. Vsak od nas bi znal našteti posameznike, 

ki so s svojimi idejami pripomogli k velikim premikom skozi stoletja do danes. Zmotno pa je 

trditi, da je ustvarjalnost le domena genijev. Ustvarjalni potencial je bolj ali manj zastopan v 

vsakem posamezniku (Lubart, Zenasni in Barbot, 2013). Ker ga je mogoče spodbujati, je še 

posebej pomembno vzbuditi to zavedanje pri osnovnošolskih učiteljih, ki imajo na razvoj 

ustvarjalnega potenciala svojih učencev pomemben vpliv. 

Ustvarjalnost je preko različnih teorij, pa tudi v praksi, v večji ali manjši meri povezana s 

konceptom nadarjenosti. V slovenski šoli se v postopku prepoznavanja nadarjenih učencev 

med drugimi merjenji izvaja tudi Torranceov test ustvarjalnega mišljenja ali krajše TTCT, ki 

izhaja iz poznih petdesetih let prejšnjega stoletja. Omejen je na merjenje posameznih sestavin 

divergentnega mišljenja ter na ustvarjalnost na besednem in slikovnem področju, testiranja z 

njim pa lahko izvajajo le psihologi.  

Na področju ustvarjalnosti je v tujini v zadnjih letih na voljo nov test EPoC (Test za oceno 

ustvarjalnega potenciala), avtorja Todda Lubarta in sodelavcev, ki meri ustvarjalni potencial 

po dveh načelih — pri ustvarjalnem procesu imata glavno vlogo divergentno-eksplorativno in 

konvergentno-integrativno mišljenje; ustvarjalnost se različno močno izraža na različnih 

področjih. Test EPoC meri ustvarjalni potencial z vidika vsakodnevne ustvarjalnosti (mali u), 

testiranje z njim pa lahko poleg psihologov izvajajo tudi drugi, za njegovo uporabo 

usposobljeni pedagoški delavci. 

V prvem delu magistrskega dela bom opredelila ustvarjalnost in teorije, ki se je dotikajo. 

Podrobneje se bom usmerila v merjenje ustvarjalnosti, EPoC test za merjenje ustvarjalnega 

potenciala in odnos med ustvarjalnostjo in nadarjenostjo. Našteto bom opredelila z vidika 

različnih avtorjev, ki so s svojimi deli pripomogli k boljšemu razumevanju omenjenih 

področij. Teoretični del bo zaokrožen s predlogi možnih načinov spodbujanja ustvarjalnega 

potenciala učencev v osnovni šoli, ki jih lahko učitelji vključijo v vsakodnevno delo z učenci. 

V drugem delu je predstavljena empirična raziskava zastopanosti različnih tipov 

ustvarjalnega potenciala znotraj vzorca raziskave in odnos med rezultati EPoC testa in 

vrednostmi testiranj in lestvic (OLNAD07, WISC ali RPM, TTCT), ki so del standardnega 

postopka prepoznavanja nadarjenih učencev v slovenski osnovni šoli. Zbrani podatki so 

predstavljeni v opisni obliki. Ob rezultatih so zajeti odgovori na raziskovalna vprašanja, v 
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sklepnem delu pa spoznanja ob uporabi EPoC-a v slovenski osnovni šoli in predlogi za 

nadaljnje raziskovanje tega področja.    
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1 TEORETIČNI DEL 

1.1 USTVARJALNOST 

»Ustvarjalnost se na različnih področjih različno interpretira: inovacija v izobraževanju, 

podjetnost v poslovnem svetu, v matematiki se pogosto enači z reševanjem problemov, v 

glasbi pa z nastopom ali skladanjem« (Reid in Petocz, 2004, str. 45). 

Če je Bohm (1968, v Gomez, 2007) trdil, da je ustvarjalnost nemogoče definirati, sta Runco 

in Jaeger (2012) standardni definiciji ustvarjalnosti posvetila celo razpravo. V njej omenjata, 

da mora biti standardna definicija dvodelna, saj ustvarjalnost zajema originalnost, torej vse 

neobičajno, izvirno in edinstveno, kar pa samo po sebi ni dovolj, saj morata biti originalna 

ideja ali izdelek tudi uporabna. Runco in Jaeger (2012) sta po pregledu zgodovinskih 

definicij, kot najbolj ustrezen omenjenim zahtevam označila Steinov zapis o ustvarjalnosti, ki 

zajema sledeče: »Ustvarjalen izdelek je izviren izdelek, ki ga je skupina ljudi v nekem času 

označila za sprejemljivega in uporabnega. Izdelek je izviren, če prej v enaki obliki ni obstajal, 

izviren pa je toliko, kolikor se odmika od tradicionalnega, pri čemer imajo pomembno vlogo 

tudi vrsta problema, s katerim se ustvarjalec sooča, njegovo znanje in izkušnje iz tega 

področja, njegove lastnosti in lastnosti ljudi, ki ga obkrožajo« (Stain, 1953, v Runco in 

Jaeger, 2012, str. 94). Pri tem Amabile, Conti, Coon, Lazenby in Herron (1996, v Juriševič, 

2011) ločujejo ustvarjalnost od inovacije, pri čem prvo opredelijo kot ustvarjanje novih, 

smiselnih idej, drugo pa kot prenos teh idej v oblikovanje novih in koristnih izdelkov. 

Plucker, Beghetto in Dow (2004) so spoznanja o fenomenu ustvarjalnosti združili v svojo 

definicijo, v kateri so ustvarjalnost označili za interakcijo med sposobnostjo, procesom in 

okoljem, preko katere je posameznik ali skupina sposobna tvoriti izdelek, ki je nov, 

originalen in od ustrezne skupine ljudi označen kot primeren za določeno področje. Vanjo so 

tako zajeli psihometrični koncept, ki je osredinjen na sestavine oziroma strukturo 

ustvarjalnosti, razvojni vidik, ki poudarja razvojno dinamiko ustvarjalnega mišljenja pri 

posamezniku in sociokulturni vidik, ki poudarja zunanje dejavnike, ki vplivajo na razvoj 

ustvarjalnosti (Juriševič, 2011). 
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1.1.1 NIVOJI USTVARJALNOSTI 

Pri pojmovanju ustvarjalnosti se je pojavila potreba po ločevanju nivojev ustvarjalnosti. V 

osnovi se je ustvarjalnost ločila na »majhno ustvarjalnost« in »veliko ustvarjalnost« ali mali u 

in veliki U (Csikszentmihalyi, 1998). Mali u označuje ustvarjalnost, ki je bolj subjektivna in 

se jo razume kot vsakodnevno ustvarjalnost (Richards, 2007). V ta nivo spada vsako 

drugačno in izvirno soočanje z vsakdanjimi nalogami, na primer drugačen način uporabe 

sestavin pri kuhanju, ki pa navadno ne seže dlje od posameznika in njegove ožje socialne 

mreže (Kozbelt, Beghetto in Runco, 2010). Nasprotno so v veliki U zajeti izstopajoči primeri 

ustvarjalnosti, ki so široko priznani, kot na primer Freudova psihologija (Kozbelt idr. 2010) 

ali Picassova umetniška dela. 

Medtem ko je jasno, kateri ustvarjalni dosežki spadajo v veliki U, pa Kozbelt idr. (2010) 

opozarjajo na težave pri razvrščanju ustvarjalnih del, ki v to kategorijo ne spadajo: pisatelj, ki 

se s pisanjem preživlja, a njegova dela niso prepoznana kot tako ustvarjalna, da bi spadala v 

veliki U, in posameznik, ki piše za sprostitev v prostem času, se ne moreta enačiti, vseeno pa 

po omenjeni razvrstitvi dela obeh spadajo v isti nivo ustvarjalnosti — mali u. Kot odgovor na 

to sta Kufman in Beghetto (2009) ponudila dodatni kategoriji mini u in Pro u. Pri tem se mini 

u nanaša na še bolj subjektivno, osebno vrsto ustvarjalnosti (Runco, 2004), ki na tem nivoju 

tudi ostane, medtem ko Pro u naredi prostor za vse poklicne ustvarjalce, ki (še) niso dosegli 

nivoja velikega U, vseeno pa presegajo nivo malega u (Kozbelt idr., 2010). 

1.1.2 TEORIJE USTVARJALNOSTI 

Teorije ustvarjalnosti izhajajo iz različnih psiholoških smeri, ki želijo natančneje pojasniti 

fenomen ustvarjalnosti in pri tem poudarjajo različne vidike. V osnovi se delijo na tri vrste 

(Juriševič, 2011): psihometrične poudarjajo strukturo ustvarjalnosti, razvojne poudarjajo 

razvojno dinamiko ustvarjalnega mišljenja pri posamezniku, sistemske oz. kontekstne pa 

upoštevajo vpliv sociokulturnega vidika na pojav ustvarjalnosti. Kozbelt idr. (2010) teorije 

ustvarjalnosti delijo na deset vrst, pri čemer upoštevajo osnovne trditve, ki jih teorije 

zagovarjajo (ustvarjalno mišljenje se razvija; ustvarjalnost je mogoče meriti ipd.), ključne 

koncepte (problem, družina, okolje, individualne razlike ipd.), šest P-jev (proces, produkt, 

oseba, prostor, prepričljivost in potencial), nivoje ustvarjalnosti (mini u, mali u, Pro u in 

veliki U) in študije, ki spadajo pod naštete teorije ustvarjalnosti. 
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1. Razvojne teorije so najbolj praktično naravnane. Ustvarjalnost vidijo kot fenomen, ki 

se čez čas razvija od ustvarjalnega potenciala do ustvarjalnega izdelka, od mini u do 

Pro u. Poleg osebe in njenega potenciala kot pomembno vidijo tudi okolje in 

predlagajo načine za ustvarjanje spodbudne klime za razvoj ustvarjalnega potenciala 

otrok. Razvojne teorije temeljijo na dolgotrajnih longitudinalnih študijah. Eno takih 

raziskav je izvedel Albert (1980, v Runco, 1999), ki je 20 let spremljal skupino fantov 

z visokimi intelektualnimi sposobnostmi (IQ nad 150) in skupino zelo nadarjenih 

fantov na matematičnem in naravoslovnem področju. Ugotovil je, da so bili resnično 

nadarjeni v otroštvu deležni toliko spodbud in sredstev, da so lahko naredili 

kognitivni preskok iz generalne v ustvarjalno nadarjenost in usvojili visoko stopnjo 

motivacije, ki je vodila do dejanskih dosežkov (Kozbelt idr., 2010). 

 

2. Psihometrične teorije so osredinjene na merjenje ustvarjalnosti od malega u do 

velikega U, ločeno od drugih konstruktov, kot je splošna intelektualna sposobnost. Pri 

njih je navadno pomemben produkt, za verodostojnost merjenja pa sta bistveni 

veljavnost in zanesljivost. Za merjenje ustvarjalnosti je ključno razlikovanje med 

divergentnim in konvergentnim mišljenjem, ki ga je predlagal Guilford (1968, v 

Kozbelt idr., 2010) v svoji Teoriji strukture intelekta, v kateri je divergentno mišljenje 

označeno kot tisto, ki se pomika v več smeri in proti več rešitvam, konvergentno pa 

kot tisto, ki je osredotočeno na eno generalno rešitev. 

 

3. Kognitivne teorije v ospredje postavljajo različne kognitivne procese od pozornosti in 

spomina, individualnih razlik, zavednih in nezavednih procesov, divergentnega in 

konvergentnega mišljenja, do reševanja in iskanja problemov. Pri omenjenih teorijah 

je poudarjen tudi pomen metakognicije. Vsi ti kognitivni procesi so ključni za obstoj 

ustvarjalnih posameznikov, ki tvorijo ustvarjalne izdelke. Med kognitivne teorije sodi 

»Geneplore« model, v katerem so Finke, Ward in Smith (1992, v Ward in Kolomyts, 

2010) ustvarjalno mišljenje razdelili na dve glavni fazi: generativno, v kateri 

posameznik ustvari strukture, ki so spodbudne za nastanek ustvarjalnih izdelkov, in 

eksplorativno fazo, v kateri iz teh struktur nastanejo ustvarjalne ideje. 

 

4. Teorije, ki temeljijo na reševanju problemov in znanju, poudarjajo pomen 

posameznika in ustvarjalnega procesa. Posameznik je tisti, ki mora imeti zadostno 

znanje iz določenega področja, v procesu pa so kot ključni zajeti tradicionalni 
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kognitivni koncepti, ki posameznika privedejo do ustvarjalne rešitve problema. 

Pomen znanja med drugim poudarja Kozbelt (2005), ki omenja »desetletno pravilo« o 

tem, da večina ljudi, ki na različnih področjih ustvarijo izjemna dela, ta področja 

aktivno proučujejo že vsaj 10 let pred nastankom izjemnega dosežka. 

 

5. Teorije, katerih bistvo je odkrivanje problemov, v nasprotju s prej omenjenimi 

teorijami želijo razložiti, kako ustvarjalni ljudje do problema sploh pridejo in kako ga 

razumejo. Ustvarjalni dosežki so tako rezultat dela, pri katerem problem ni znan 

vnaprej, temveč se pojavi med procesom (Sawyer, 2012), zato te teorije poudarjajo 

ustvarjalni proces, posameznika in njegov ustvarjalni potencial (Kozbelt idr., 2010). 

Znana študija tega področja je študija odkrivanja problemov v likovni umetnosti, v 

kateri sta Getzels in Csikszentmihalyi (1976, v Sawyer, 2012) opazovala 35 študentov 

likovne umetnosti. Prosila sta jih, naj izmed ponujenih 27 izberejo nekaj predmetov in 

narišejo risbo. Umetniki so risbe konstruirali na dva načina: tisti, ki so reševali 

problem, so preučili in manipulirali z manj predmeti, kot tisti, ki so problem odkrivali. 

Slednji so tudi izbrali bolj zahtevne in neobičajne oblike, njihove risbe pa so se 

izkazale za bolj ustvarjalne. 

 

6. Stopenjske teorije ustvarjalni proces razlagajo kot proces, ki je razdeljen v več faz. 

Wallas (1926, v Kozbelt idr., 2010) je v svojem modelu štirih stopenj predstavil 

naslednje korake: 1. preparacija (zbiranje informacij, definiranje problema), 2. 

inkubacija (odmik od problema), 3. iluminacija (v primeru uspešne inkubacije se 

pojavi rešitev), 4. verifikacija (preverjanje rešitve), pri čemer velja, da zaporedje 

korakov ni nujno vedno enako, določen korak pa se, v primeru neuspeha, lahko 

ponovi tudi večkrat.  

 

7. Evolucijske teorije koncept ustvarjalnosti povezujejo s konceptom evolucije – 

naključno nastajanje idej in njihova selekcija. Znan primer iz te skupine teorij je 

Darwinianska teorija, po kateri ustvarjalni posameznik preko nezavednega procesa 

kombiniranja v obdobju inkubacije proizvede ustvarjalne ideje, ki se potem tudi 

izrazijo, če se po premisleku in sociokulturni selekciji izkažejo kot ustrezne 

(Simonton, 1999). 
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8. Tipološke teorije ustvarjalnost označijo kot posledico želje po razumevanju 

individualnih razlik, osebnosti in metod dela ustvarjalnih posameznikov, ki jih je 

mogoče uvrstiti v tipologije. Galenson (2001, 2006, v Kozbelt idr., 2010) v svoji 

»iskalec-iznajditelj« tipologiji ustvarjalnih posameznikov izpostavi »iskalce«, ki 

dojemajo ustvarjalni proces kot težko bitko, v katero se spustijo ne da bi točno vedeli, 

kateri so njihovi cilji, zato navadno izjemnih del ne dosežejo zgodaj, in »iznajditelje«, 

ki se za razliko od prvih dobro pripravijo in vedo, kateri so njihovi cilji, izjemna dela 

pa se pri njih lahko pojavijo že relativno zgodaj.  

 

9. Sistemske teorije izhajajo iz predpostavke, da ustvarjalnost sestoji iz več komponent, 

ki so med seboj povezane in vplivajo ena na drugo. Razumevanje posameznih 

komponent in odnosov med njimi omogoča razumevanje ustvarjalnosti v celoti. 

Razvojni sistemski model, ki spada med modele sistemskih teorij, je predlagal Gruber 

(1981, v Kozbelt, 2010). Govori o tem, da se posameznikovi cilji, znanje in 

čustvovanje s časom razvijajo, razlike med prej in potem pa ga pripeljejo do 

ustvarjalnih izdelkov (Sternberg in Lubart, 1999). Csikszentmihalyi (1988, v Kozbelt, 

2010) je k sistemskim teorijam dodal pristop drugačnih sistemov, ki poudarja 

interakcijo med posameznikom, področjem in poljem: posameznik zbira informacije 

iz določenega področja, ki jih nato izboljša ali preoblikuje, polje, ljudje, ki zastopajo 

izbrano področje, pa nato nastale ideje ocenjuje. 

 

10. Ekonomske teorije k ustvarjalnosti, kot je mogoče sklepati že iz imena, pristopajo iz 

ekonomskega vidika in kot pomemben vpliv na ustvarjalno produkcijo vidijo tržno 

silo in analizo dobička odločitev. Del teh teorij je tudi naložbena teorija (Sternberg in 

Lubart, 1991), ki daje teoretično osnovo Testu za oceno ustvarjalnega potenciala 

(EPoC). 

1.1.3 NALOŽBENA TEORIJA USTVARJALNOSTI 

Naložbena teorija ustvarjalnosti (Sternberg in Lubart, 1991) je ena izmed ekonomskih teorij 

ustvarjalnosti. Ustvarjalne ljudi vidi kot posameznike, ki so sposobni določeno idejo »kupiti 

nizko in jo visoko prodati«, torej zmorejo idejo, ki ni znana ali priljubljena, kot tako uspešno 

posredovati naprej (Sternberg, 2006).  
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Naložbena teorija govori o sistemu šestih dejavnikov, ki skupaj vplivajo na pojav 

ustvarjalnosti, in sicer gre za intelektualne sposobnosti, znanje, miselne stile, osebnost, 

motivacijo in okolje (Sternberg, 2006).  

Pri intelektualnih sposobnostih Sternberg (2006) omenja tri najbolj pomembne, in sicer 

sposobnost sinteze, ki posamezniku omogoča na problem gledati iz druge perspektive, 

analitične sposobnosti, ki mu omogočajo preceniti, ali je določena ideja vredna nadaljnjega 

truda, in praktično-kontekstualne sposobnosti, s katerimi uspe ljudi prepričati o vrednosti 

končne ideje, torej jo »visoko prodati«. Pri tem je nujno, da so pri posamezniku v zadostni 

meri zastopane vse tri sposobnosti, saj samostojno, ali samo v paru ne izpolnjujejo zadostnih 

pogojev za uspešnost posameznika (Sternberg, 2006). 

Nujno za pojav ustvarjalnosti je znanje, ki pa jo, če je preveč okorno in posamezniku 

onemogoča bolj plastičen pogled na probleme, lahko tudi zavira (Sternberg, 2006). 

Med miselnimi stili je za ustvarjalnost posebej pomemben legislativen način, saj omogoča 

pogled na problem iz različnih zornih kotov in na nove načine (Sternberg, 2006). 

Pri osebnosti je mogoče govoriti o določenih dejavnikih, ki spodbujajo ustvarjalno mišljenje. 

Sternberg (2006) mednje prišteva pripravljenost za premagovanje ovir, tveganje, toleriranje 

dvoumnosti, učinkovitost, oporekanje dosedanjim praksam in iskanje nasprotij. Hkrati 

opozarja na to, da se lahko posameznik sam odloča o tem, kako bo ravnal, zato ni nujno, da 

so omenjeni dejavniki že vrojeni, pač pa so lahko pridobljeni tudi kasneje. 

Za pojav ustvarjalnega mišljenja je pomembna tudi motivacija, ki jo posameznik začne gojiti 

za določena področja in je notranja ter osredotočena na nalogo (Sternberg, 2006). 

Zadnji med šestimi dejavniki je okolje, za katerega Sternberg (2006) pravi, da lahko, če ni 

spodbudno, posameznikovo ustvarjalno mišljenje in tvorjenje idej močno zavira. Pri tem 

opozarja na to, da okolje do ustvarjalnih idej navadno ni pretirano naklonjeno, saj so te 

običajno odklonjene od ustaljenih, konvencionalnih vzorcev, zato je posameznikovo 

delovanje v veliki meri odvisno od njega samega in njegove reakcije na spodbudnost okolja 

— lahko se umakne, ali pa s svojim delom nadaljuje. Tudi Makarovič (2003) omenja, da so 

bili originalni ljudje navadno bolj ali manj ignorirani, pogosto tudi zasmehovani ali celo 

preganjani. Odnos okolja do ustvarjalnosti prikazuje kot odnos med ustvarjalcem, ki bi svet 

spremenil, in birokratom, ki ga je sprememb strah in ima pogosto v svojih rokah moč. 

Ustvarjalnim produktom priznanje podelijo predstavniki javnih institucij glede na vrednote, 
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ki so v družbi pomembne, in položaj ter vpliv družbenih skupin, priznanju pa nato sledijo 

premiki, ki zopet ustvarijo nove pogoje za kreativnost – tako se družba razvija v bolj ali manj 

labilnem ravnotežju med silami starega ali statiko in silami novega ali dinamiko (Makarovič, 

2003). 

Našteti dejavniki skupaj tvorijo sistem, v katerem so lahko različno zastopani. Pri nekaterih 

od naštetih dejavnikov (npr. znanju) je za pojav ustvarjalnosti nujno doseganje vsaj določene 

stopnje, je pa nizko stopnjo pri nekaterih dejavnikih (npr. motivacija) mogoče delno 

nadomestiti z visoko stopnjo pri drugih (npr. okolje), interakcija med dejavnikoma z visoko 

stopnjo pa lahko močno poveča ustvarjalnost (Sternberg, 2006). 

1.2 MERJENJE USTVARJALNOSTI 

Za začetek znanstvenega raziskovanja ustvarjalnosti velja leto 1950, ko je bil objavljen 

predsedniški nagovor J. P. Guilforda ob nastopu funkcije predsednika Ameriškega 

psihološkega združenja, v katerem je poudaril zapostavljenost preučevanja ustvarjalnosti, saj 

je bilo v 25 letih do njegovega predsedovanja objavljenih le malo del s to tematiko 

(Weisberg, 2006). Z nagovorom je želel spodbuditi kolege psihologe k proučevanju 

ustvarjalnega mišljenja, ustvarjalnega potenciala in lastnosti posameznikov, ki so se s svojimi 

deli izkazali za ustvarjalne, poudaril pa je tudi pomembnost razlikovanja med splošno 

intelektualno sposobnostjo in ustvarjalnostjo in potrebo po razvoju novih instrumentov za 

merjenje slednje (Weisberg, 2006). Guilford je posebno težo pripisal merjenju ustvarjalnega 

potenciala, saj bi z njim lahko predvidevali, kateri otroci se bodo kasneje najverjetneje 

izkazali za ustvarjalne odrasle, kar bi pripomoglo k omogočanju dodatnih spodbud za 

krepitev njihovega ustvarjalnega potenciala (Weisberg, 2006). Naloge, podobne tistim, ki bi 

jih danes uvrstili med naloge ustvarjalnega reševanja problemov, so se sicer pojavljale že tudi 

pred Guilfordovim nagovorom, Barron in Harrington (1981, v Plucker in Makel, 2010) 

omenjata teste divergentnega mišljenja, ki sta jih razvila Binet in Henri še pred letom 1900. V 

zadnjih 20 letih pa se je področje merjenja ustvarjalnosti še izdatno razvilo in preseglo 

tradicionalne kognitivne in osebnostne okvire (Plucker in Makel, 2010). 
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1.2.1 PODROČJA MERJENJA USTVARJALNOSTI 

Rhodes (1961, v Plucker in Makel, 2010) psihometrične metode raziskovanja ustvarjalnosti 

deli glede na štiri vrste zanimanja: ustvarjalni procesi, osebnost in vedenjski vzorci, povezani 

z ustvarjalnostjo, lastnosti ustvarjalnih produktov in lastnosti okolja. V nadaljevanju so 

natančneje predstavljeni. 

1.2.1.1 USTVARJALNI PROCESI 

Testi merjenja ustvarjalnih procesov so navadno testi sposobnosti divergentnega mišljenja in 

so vse do danes množično v uporabi (Plucker in Makel, 2010). 

Testi te vrste testiranca spodbujajo k iskanju več rešitev/odzivov na dano izhodišče, ki je 

slikovne ali besedne oblike. Rešitve se nato vrednotijo glede na sposobnosti divergentne 

produkcije – fluentnost, fleksibilnost, originalnost in elaboracija idej (Plucker in Makel, 

2010). Fluentnost je sposobnost tvoriti veliko število rešitev, ki ustrezajo zahtevam, 

fleksibilnost je sposobnost reševanja problemov na različne načine, originalnost je zmožnost 

tvorjenja idej, ki so nenavadne (Jaušovec, 1987), elaboracija pa oceno idej in njihovo detajlno 

dopolnitev (Guilford, 1967, v Plucker in Makel, 2010). 

Prevlado  testov divergentnega mišljenja za merjenje ustvarjalnosti Kaufman, Plucker in Baer 

(2008) označujejo kot veliko ironijo, saj so bile ravno na področju ustvarjalnosti vse sile 

usmerjene v razvoj zgolj enega področja merjenja. Poleg tega se je v realnih življenjskih 

situacijah mnogokrat treba odločiti za najboljšo možnost, torej konvergentni način mišljenja 

nikakor ne sme biti zapostavljen (Plucker in Makel, 2010). 

1.2.1.2 USTVARJALNA OSEBNOST IN VEDENJSKI VZORCI 

Naslednje področje merjenja se nanaša na ustvarjalno osebnost in se navadno meri s 

samoocenjevanjem ali ocenjevanjem preteklih ravnanj (Plucker in Makel, 2010). 

Te vrste instrumenti so navadno izdelani na primeru ustvarjalnega posameznika, pri katerem 

se ugotovijo določene karakteristike, ki se kasneje primerjajo s karakteristikami drugih ljudi 

(Plucker in Makel, 2010). Davis (1992) je tako ugotovil, da se ustvarjalni ljudje zavedajo 

svoje ustvarjalnosti, so originalni, neodvisni, pripravljeni tvegati, so energični, radovedni, 

polni humorja, privlači jih zapletenost in novost, imajo smisel za umetnost, so odprti, radi 
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imajo zasebnost in so zelo dojemljivi. Podobno je Feist (1998, v Plucker in Makel, 2010) 

omenjal avtonomnost, introvertiranost, odprtost za nove izkušnje, dvomljivost, samozavest, 

sprejemanje samega sebe, zagnanost, ambicioznost, dominantnost, ostrost in impulzivnost, 

pri čemer nekateri avtorji poudarjajo, da se je treba zavedati dejstva, da se naštete 

karakteristike razvijajo z leti in se spreminjajo (Plucker in Makel, 2010). 

Ob osebnostnih karakteristikah se ocenjujejo tudi pretekla ravnanja posameznika, saj naj bi 

preteklo ravnanje nakazovalo, kakšno bo ravnanje posameznika na področju ustvarjalnega 

mišljenja v prihodnje (Plucker in Makel, 2010). V ta namen so izdelani različni instrumenti 

samoocenjevanja in pa ocenjevanja osebnosti za primere posameznikov (npr. otroci), ki 

samoocene ne morejo podati (Plucker in Makel, 2010).  

Ob osebnostnih karakteristikah in preteklem ravnanju, se na tem področju pojavlja tudi 

merjenje pogleda na ustvarjalnost. (Plucker in Makel, 2010). 

1.2.1.3 USTVARJALNI PRODUKTI 

Posameznik, ki se je s svojimi izdelki že izkazal za ustvarjalnega, bo zelo verjetno izdelal še 

kakšen ustvarjalen izdelek (Plucker in Makel, 2010).  

Teresa Amabile je leta 1982 za področje ocenjevanja produktov predlagala tehniko CAT 

(Baer in McKool, 2009). Tehnika ni utemeljena na nobeni teoriji ustvarjalnosti, zato se ne 

ukvarja z značilnostmi, ki vplivajo na pojav ustvarjalnega izdelka, pač pa se ukvarja le z 

oceno njegove dejanske ustvarjalnosti (Baer in McKool, 2009). Plucker in Makel (2010) pa 

omenjata, da je Teresa Amabile pri tvorjenju tehnike CAT sledila načelu »človek prepozna 

ustvarjalnost, ko jo vidi«, Baer in McKool (2009) pa dodajata, da pri tehniki CAT gre za 

ocenjevanje izdelka s strani ekspertov iz danega področja, od katerih pa ni zahtevano, da 

svojo oceno ustvarjalnosti izdelka tudi utemeljijo.  

Bolj strukturiran pristop k ocenjevanju ustvarjalnosti izdelka sta ponudila Hornova in 

Salvendy (2006), ki sta v svoji raziskavi ustvarila kriterije za ocenjevanje iz šestih elementov: 

novost izdelka, zmožnost reševanja problemov z izdelkom, čustva, ki jih izdelek vzbudi, 

zmožnost ustreči potrebam strank, pomembnost izdelka za potrebe kupcev/strank in 

zaželenost izdelka. 
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1.2.1.4 USTVARJALNO OKOLJE 

V zvezi z ustvarjalnim okoljem se največkrat iščejo povezave med uspešnim ustvarjalnim 

delom in dejavniki okolja, v katerih je to delo nastalo (Plucker in Makel, 2010). Hunter, 

Bedell in Mumford (2005) so v svojem delu predlagali 14 dimenzij, ki sestavljajo ustvarjalno 

okolje: pozitivna skupina sodelavcev, pozitiven supervizijski odnos, sredstva, izziv, jasen 

namen dela, avtonomija, pozitivna izmenjava informacij med sodelavci, intelektualne 

spodbude, podpora vodij, naravnanost k nagradi, fleksibilnost in tveganje, poudarek na 

izdelku, sodelovanje in organizacijsko povezovanje.  

Forbes in Domm (2004) sta za namen raziskovanja odnosa med ustvarjalnim posameznikom 

in njegovim okoljem razvila anonimni vprašalnik s 30 vprašanji, o pomembnem pravkar 

dokončanem projektu in z njim povezanih inovativnih rešitvah, na katera so sodelujoči 

inženirji in znanstveniki odgovarjali s pomočjo 7-stopenjske lestvice (1 – manj ustvarjalno od 

dosedanjega dela, 7 – bolj ustvarjalno od dosedanjega dela). Drug način raziskovanja vpliva 

okolja na ustvarjalnost je predstavila Nemiro (2001, v Plucker in Makel, 2010), ki je razvila 

instrument VTCC z 11 merami, ki predstavljajo dimenzije, ki vplivajo na ustvarjalnost 

posameznikov znotraj delovne skupine, s katerim je na to področje vpeljala psihometrične 

metode raziskovanja. 

Ustvarjalno okolje je raziskovala tudi Juriševičeva (2011), ki je v svoji raziskavi poudarila 

vprašanji o navzočnosti posameznih sestavin ustvarjalnega vzdušja v oddelkih različnih 

razredov osnovne šole in o odnosu med merjenimi sestavinami ustvarjalnega mišljenja. Med 

deset sestavin ustvarjalnega vzdušja po Ekvallu (1996, v Juriševič, 2011) spadajo 

dinamičnost, zaupanje, čas, humor, razprava, tveganje, podpora, izziv, svoboda in napetost. V 

raziskavi so sodelovali študenti Pedagoške fakultete, ki so opazovani pouk ocenjevali na 5-

stopenjski lestvici glede na 10 zastavljenih postavk, na 11. postavko pa so odgovarjali prosto. 

Iz njihovih poročil je bilo razvidno, da v opazovanih razredih prevladuje spodbudno vzdušje 

za ustvarjalnost, pri čemer so študenti sestavini »zaupanje« in »izziv« ocenili najvišje, 

medtem ko so najnižje ocenili »napetost«, ki je z drugimi pozitivnimi sestavinami 

pričakovano statistično pomembno negativno povezana, in »tveganje«, ki je bilo edino 

statistično pomembno povezano z vsemi ostalimi sestavinami, kar »kaže na vsebinsko 

veljavnost atributov, povezanih s konstruktom ustvarjalnosti, kot so npr. tolerantnost do 

nejasnosti, preizkušanje različnih možnosti in iskanje novih idej« (Juriševič, 2011, str. 19). 
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Za najmanj povezanega z drugimi sestavinami se je izkazal »humor«, ki ga študenti med 

poukom niso zaznali. 

1.2.2 POMEN DIVERGENTNEGA IN KONVERGENTNEGA MIŠLJENJA PRI 

MERJENJU USTVARJALNOSTI 

V testih ustvarjalnosti so navadno zajete naloge, ki izzovejo divergentni in/ali konvergentni 

način mišljenja. Pri tem je upoštevano Guilfordovo ločevanje divergentnega in 

konvergentnega mišljenja iz leta 1967. Divergentno mišljenje omogoča tvorjenje mnogih 

odzivov, zahteva neobičajno kombiniranje informacij, prepoznavanje povezav med 

oddaljenimi asociacijami, preoblikovanje informacij v neobičajne oblike (Cropley, 2006). 

Obratno je konvergentno mišljenje usmerjeno k iskanju najboljšega odgovora na jasno 

definirano vprašanje in poudarja hitrost, točnost in logičnost te rešitve, zato se navezuje na 

priklic predhodno usvojenega znanja (Cropley, 2006). 

 

Čeprav se ustvarjalno mišljenje včasih enači z divergentnim, Cropley (2006) opozarja, da 

vsak neobičajni odziv, ki je posledica divergentnega mišljenja, ne more biti tudi ustvarjalen, 

saj ni dovolj, da je zgolj odmaknjen od znanega. Za nastanek novosti, ki je uporabna in zato 

tudi ustvarjalna, je potrebno tako divergentno mišljenje v fazi tvorjenja kot konvergentno 

mišljenje v fazi ugotavljanja uporabnosti te novosti (Cropley, 2006). Runco (2014) prav tako 

opozarja, da vsakodnevne situacije ne morejo biti le zgolj divergentnega ali konvergentnega 

tipa, pač pa zahtevajo rabo obeh načinov mišljenja. Ustvarjalni proces tako zajema faze, v 

katerih je bolj izrazita potreba po divergentnem mišljenju in faze z bolj izrazito potrebo po 

konvergentnem mišljenju, ustvarjalni posameznik pa zna med temi fazami ustrezno prestopati 

(Cropley, 2006). 

 

Cropley (2006) pomembno vlogo za pojav ustvarjalnega mišljenja pripisuje znanju, posledici 

konvergentnega mišljenja, ki ima vlogo tako v tvorjenju ustvarjalnega izdelka, saj brez 

ustreznih predhodno usvojenih asociacij njihovo neobičajno kombiniranje ni mogoče, prav 

tako pa je prav od znanja odvisno, ali bo izdelek prepoznan kot ustvarjalen ali ne, saj o tem 

odločajo eksperti iz ustreznega področja. 
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Sternberg (1999, v Cropley, 2006) je procese, preko katerih se usvojeno znanje vključuje v 

ustvarjalni proces, razdelil v sedem vrst: 

 

1. Konceptualna replikacija: znanje se prenese v novo situacijo. 

2. Redefinicija: že znano je videno iz drugega zornega kota. 

3. Nadaljnje stopnjevanje: znanje se širi v določeno obstoječo smer. 

4. Napredno stopnjevanje: znanje se širi čez mejo tega, kar je trenutno sprejemljivo. 

5. Preusmeritev: znanje razširi v novo smer. 

6. Rekonstrukcija in preusmeritev: že opuščen pristop ponovno zaživi. 

7. Reiniciacija: miselni proces se začne na povsem neobičajni točki in zavzame novo 

smer. 

 

Ob tem se je treba zavedati, da lahko znanje, če je okorno, ustvarjalni proces tudi zavira 

(Sternberg, 2006). 

1.2.3 KONKRETNO IN ABSTRAKTNO MIŠLJENJE PRI MERJENJU 

USTVARJALNOSTI 

Pri merjenju ustvarjalnosti ali ustvarjalnega potenciala se naloge navadno delijo glede na 

vrsto spodbude, ki je konkretna ali abstraktna. 

Kognitivni razvoj je glede na konkretnost oziroma abstraktnost mišljenja Piaget razdelil na 

štiri stopnje: senzomotorična (od rojstva do 2. leti), predoperacionalna (2—7 let), stopnja 

konkretnih operacij (7—11 let) in stopnja formalnih operacij (od 11. leta dalje) (Papalia, Olds 

in Feldman, 2003). Na osnovnošolsko obdobje sta torej vezani zadnji razvojni fazi. 

Na stopnji konkretnih operacij je otrok sposoben izpeljati logične miselne operacije in z njimi 

reševati konkretne probleme, ki so vezani na neposredno zaznavo ali na preteklo konkretno 

izkušnjo (Papalia idr., 2003). Ob tem bolje razume prostorske odnose ter vzročne zveze, 

sposoben je razvrščati z rabo seriacije, tranzitivnosti in razredne ikluzije ter razume koncept 

konzervacije z načelom identitete, načelom reverzibilnosti in decetracijo (Papalia idr., 2003). 

S prehodom na stopnjo konkretnih operacij se povezuje prvi upad ustvarjalnega mišljenja, saj 
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v tem času otrok preide iz egocentričnega na sociocentrični pogled, česar posledica je 

pripisovanje večje pomembnosti avtoritetam in pravilom, kar lahko ovira ustvarjalno 

mišljenje (Runco in Charles, 1997, v Gralewski, Lebuda, Gajda, Jankowska in Wišniewska, 

2016). 

V naslednji, zadnji stopnji kognitivnega razvoja po Piagetu, stopnji formalnih operacij, 

posameznik razvije prožnejši način razumevanja informacij, saj mu sposobnost abstraktnega 

mišljenja omogoča razumevanje zgodovinskega časa, neoprijemljivih pojavov in prispodob. 

Zmožen je razmišljati o tem, kaj bi lahko bilo in razvije hipotetično-deduktivno mišljenje, ki 

omogoča oblikovanje hipotez in njihovo preverjanje, ki je sistematično, in zajema vse 

mogoče povezave s problemom, ki ga rešuje (Papalia idr., 2003), poleg tega brez predhodnih 

konkretnih izkušenj lahko sklepa o posledicah (Simatwa, 2010), zaradi česar je zmožen 

presojanja moralnih problemov. V času prehajanja na stopnjo formalnih operacij se zgodi 

upad ustvarjalnega mišljenja, ki je povezan prav z moralnim presojanjem (Kohlberg, 1981, v 

Gralewski idr. 2016) in potrebo po sprejemanju, zaradi katere se poveča strah pred tveganimi 

ustvarjalnimi poskusi, otroci pa se prilagajajo vrstnikom in se ravnajo po izbranih avtoritetah 

(Gralewski idr. 2016). Upad ustvarjalnega mišljenja v tem času se povezuje tudi z razvojem 

logičnega mišljenja in sklepanja (Lubart in Lautrey, 1996, v Kim, 2011). 

Prehajanje iz stopnje v stopnjo je mogoče le v točnem zaporedju, nobene stopnje se ne da 

izpustiti, saj vsaka stopnja omogoči temelj za doseg naslednje (Berk, 1997). Enaka 

kronološka starost ne pomeni nujno tudi enake kognitivne razvojne stopnje, saj na doseganje 

vplivajo tudi dozorelost, izkušnje, kultura in sposobnosti posameznika (Papalia idr., 2003). 

Kljub temu da je Piaget menil, da večina odraslih doseže zadnjo stopnjo kognitivnega 

razvoja, pa raziskave kažejo, da to lahko ne drži celo za polovico odrasle populacije 

(Gardiner idr., 1998, Kohlberg in Gilligan, 1971, Papalia, 1972, v Papalia idr. 2003). 

Za pojav ustvarjalnosti pri posamezniku je pomembna predoperacionalna stopnja 

kognitivnega razvoja, ko otroci začnejo uporabljati domišljijo in simbolne predstave (Russ in 

Fiorelli, 2010), kar jim omogoča, da določen objekt predstavijo kot nek drug objekt npr. lesen 

kvader kot prenosni telefon. Na stopnji konkretnih operacij je posameznik zmožen 

klasifikacije, kar pomeni, da se lahko odloča, ali je nekaj družbeno sprejemljivo ali ne 

(Runco, 2014). Če se bo posameznik odločil, da ni, je pojav ustvarjalnosti vprašljiv. Piaget 

(1951, v Russ in Fiorelli, 2010) je, kot pomembnega za razvoj sposobnosti reševanja 

problemov, označil tudi vpliv sovrstnikov na isti kognitivni stopnji, saj tako eden drugemu 
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omogočajo pogled na problem iz različnih zornih kotov, skupaj razpravljajo o možnih 

rešitvah in določijo najbolj ugodno. 

Ward, Patterson in Sifonis (2004) v svojem delu omenjajo tri eksperimente, s katerimi so 

proučevali odnos med pristopom k nalogi, katere cilj je tvorjenje ustvarjalnega izdelka, in 

izvirnostjo tega izdelka. Pri prvem so bili udeleženci razdeljeni v dve skupini. Naloga v obeh 

je bila, da si udeleženci zamislijo in narišejo nezemeljsko žival, v prvi skupini tako, da si kot 

model za to predstavljajo konkretno zemeljsko žival, v drugi pa tako, da si najprej 

predstavljajo pogoje, v katerih ta žival živi. Cilj drugega eksperimenta je bil povečati 

abstraktnost naloge. Udeleženci so bili razdeljeni v tri skupine z enako nalogo kot pri prvem 

eksperimentu. Tudi tokrat je bila prva skupina spodbujena k temu, da si za model živali 

izbere konkretno zemeljsko žival, druga skupina je bila spodbujena k razmišljanju o splošnih 

pogojih za življenje, ki jih mora žival izpolnjevati, kot so zaznavanje okolja, pridobivanje 

hranilnih snovi, samoobramba in reprodukcija, tretja skupina pa ni prejela nobenih dodatnih 

navodil. Pri tretjem eksperimentu so bili udeleženci prav tako razdeljeni v tri skupine z 

enakimi spodbudami kot pri drugem eksperimentu, le da so ob navodilih dobili tudi opis 

pogojev za življenje na planetu, kjer je žival, z namenom, da se poleg izvirnosti upošteva tudi 

ustreznost izdelka. Rezultati eksperimentov so pokazali, da je izvirnost izdelka odvisna od 

abstraktnosti podane naloge. Risbe udeležencev, ki so si predstavljali pogoje, v katerih žival 

živi oziroma so bili spodbujeni k razmišljanju o splošnih pogojih za življenje, ki jih mora 

žival izpolnjevati, so se izkazale za bolj originalne od risb udeležencev, ki so imeli za model 

konkretno zemeljsko žival oziroma posebnih navodil sploh niso prejeli, iz česar je mogoče 

sklepati, da abstraktnejša spodbuda vodi k bolj originalnemu in izvirnemu izdelku.  

Poznavanje izsledkov raziskav o vplivu abstraktnega in konkretnega mišljenja na 

ustvarjalnost kot tudi razumevanje zakonitosti kognitivnega razvoja lahko pomembno 

pripomorejo k razumevanju izdelkov učencev na določeni razvojni stopnji in vrednotenju 

izdelkov v postopkih merjenja ustvarjalnosti. 

1.3 TEST ZA OCENO USTVARJALNEGA POTENCIALA (EPoC) 

Ustvarjalni potencial je po Lubartu idr. (2013) pri ljudeh različno zastopan. Izrazi se ob stiku 

z nalogo iz določenega področja, do takrat pa se ga posameznik lahko niti ne zaveda. 
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Lubart (1999) pojavnost ustvarjalnega potenciala povezuje s sistemom različnih kognitivnih, 

konativnih in okoljskih dejavnikov, med drugim inteligentnosti, znanja, kognitivnega stila, 

osebnosti, motivacije, čustvovanja in okolja. Ti dejavniki so v različnih merah del 

ustvarjalnega procesa, ki se deli na divergentno-eksplorativni, širši, in konvergentno-

integrativni, ožji, del (Lubart, 2000) in privede do produktov, ki so ocenjeni kot bolj ali manj 

ustvarjalni (Lubart idr., 2013). 

1.3.1 MERJENJE USTVARJALNEGA POTENCIALA 

Ustvarjalni potencial je mogoče meriti na dva načina: usmerjeno v dejavnike, ki vplivajo na 

njegovo pojavnost, ali usmerjeno v proces, preko katerega se izrazi.  

Pri prvem je merjenje osredinjeno na kognitivne (divergentno mišljenje, analitično mišljenje, 

mentalna fleksibilnost, asociativno mišljenje, selektivno kombiniranje …) in konativne 

dejavnike (toleriranje večplastnosti problemov, tveganje, odprtost, intuitivno mišljenje, 

motivacija za ustvarjanje …), ki so povezani s pojavom ustvarjalnosti, se povezujejo v 

sisteme in se merijo preko različnih nalog in vprašalnikov (Lubart idr., 2013). 

Drugi način merjenja ustvarjalnega potenciala zajema naloge, ki spodbudijo pojav 

kognitivnih in konativnih dejavnikov ustvarjalnosti, česar posledica je izdelek, ki ga 

posameznik izdela znotraj določene časovne omejitve (Lubart idr., 2013). Izdelki testirancev, 

ki opravijo isto nalogo, se nato primerjajo med seboj, glede na to pa se določi mera 

ustvarjalnega potenciala posameznika. Z namenom dobiti čim bolj relevantne rezultate, je 

pred reševanjem dobro testirance opozoriti na namen naloge, tj. biti čim bolj ustvarjalen pri 

reševanju (Lubart idr., 2013). 

Med slednje načine merjenja ustvarjalnega potenciala spada EPoC (Test za oceno 

ustvarjalnega potenciala), ki za zdaj zajema podteste divergentno-eksplorativnega mišljenja, 

katerih cilj je najti čim več rešitev, in konvergentno-integrativnega mišljenja, katerih namen 

je strniti dane informacije v smiselno celoto, na slikovno-likovnem in besedno-literarnem 

področju ter na področju reševanja socialnih problemov, razširil pa se bo tudi na glasbeno, 

znanstveno in druga področja (Lubart idr., 2013). Zaradi načina testiranja, ki se dotakne obeh 

načinov mišljenja na vseh testiranih področjih, rezultati pokažejo, kje je posameznikov 

ustvarjalni potencial visok in kje nizek ter vpogled v kognitivne in konativne dejavnike in 

njihov preplet pri pojavu ustvarjalnega mišljenja (Lubart idr., 2013). Med prednosti EPoC-a 
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se uvršča tudi dejstvo, da testiranje z njim ni več omejeno le na psihologe. Ocenjevalcem je 

omogočeno usposabljanje v obliki seminarja ali interaktivnega internetnega tečaja, na spletu 

pa je dosegljiv tudi kriterij, ki se z vedno novimi merjenji sproti osvežuje in tako ne zastara 

(Lubart idr., 2013). 

1.3.2 RAZISKAVE Z EPoC-OM 

EPoC je bil v zadnjih letih uporabljen v različnih raziskavah, povezanih z ustvarjalnostjo.  

Besançon, Lubart in Barbot (2013) so ugotavljali vpliv učnega konteksta na ustvarjalnost, in 

sicer tako, da so primerjali ustvarjalni potencial učencev tradicionalne šole in Montessori šole 

v Franciji; pokazalo se je, da učni kontekst pomembno vpliva na ustvarjalni potencial 

učencev, in sicer v korist učencev iz Montessori šole. Takega vpliva učnega konteksta pa ni 

bilo zaznati pri primerjavi francoske tradicionalne šole z Waldorfsko, kjer je bil namen 

raziskave ugotavljanje vpliva metod poučevanja na ustvarjalnost, dejavnike ustvarjalnosti 

(npr. motivacijo) in zadovoljstvo s trenutno življenjsko situacijo (Besançon, Fenouillet in 

Shankland, 2015). Ugotovljeno je bilo, da so učenci tradicionalne šole bolj zunanje 

motivirani in s tem manj ustvarjalni, pri učencih Waldorfske šole pa se je pokazalo, da manj 

kot so zadovoljni s trenutno življenjsko situacijo, bolj so ustvarjalni (Besançon idr., 2015). 

Instrument EPoC je bil uporabljen tudi v raziskavi, ki je ugotavljala vpliv prisotnosti dveh 

kultur na ustvarjalni potencial, in sicer kitajskih in francoskih otrok v domačem ali tujem 

okolju (Lau, Cheung, Lubart, Tong in Chu, 2013). Rezultati te raziskave so pokazali 

pozitiven vpliv tujega okolja na ustvarjalno izražanje francoskih otrok, ki so tvorili več idej in 

izkazali večjo fleksibilnost, pri kitajskih otrocih pa je tuje okolje pozitivno vplivalo na 

ustvarjalni izraz na slikovno-likovnem področju, negativno pa na ustvarjalni izraz na 

besedno-literarnem področju. Guignard, Kermarrec in Tordjman (v tisku) pa so raziskovali 

odnos med inteligentnostjo in ustvarjalnostjo pri nadarjenih otrocih in tistih, ki niso bili 

prepoznani kot nadarjeni, in ugotovili, da se kognitivni procesi, prisotni pri ustvarjalnem 

izražanju, razlikujejo od tistih, ki so prisotni pri reševanju klasičnih testov inteligentnosti, ter 

da se prepoznani nadarjeni in nenadarjeni učenci po ustvarjalnem potencialu ne razlikujejo 

med seboj statistično pomembno; iz teh ugotovitev so izpeljali sklep, da je pri ugotavljanju 

ustvarjalnosti treba nujno upoštevati področje, na katerem se meri.  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                      Manca Kavčič; magistrsko delo 

19 
 

1.4 USTVARJALNOST V ODNOSU Z INTELIGENTNOSTJO 

Odnos med ustvarjalnostjo in inteligentnostjo sta Sternberg in O'Hara (1999) strnila v pet 

možnih načinov:  

1. Ustvarjalnost je podmnožica inteligentnosti. 

2. Inteligentnost je podmnožica ustvarjalnosti. 

3. Inteligentnost in ustvarjalnost se prekrivata. 

4. Inteligentnost in ustvarjalnost sta v bistvu ena in ista stvar. 

5. Inteligentnost in ustvarjalnost med seboj nikakor nista povezani. 

Sternberg, Kaufman in Pretz (2002) so zaključili, da je odnos med ustvarjalnostjo in 

inteligentnostjo močno odvisen od tega, kako sta ena in druga definirani in merjeni. Čeprav  

ni konkretnih odgovorov na vprašanje o omenjenem odnosu, študije v velikem številu 

omenjajo hipotezo, ki trdi, da obstaja povezava med inteligentnostjo in ustvarjalnostjo v 

primeru, da je IQ posameznika pod kritično mejo (navadno 120 IQ), nad to mejo pa 

povezanosti ni več (Guignard idr., v tisku). Podobno poudarjajo tudi Besançon idr. (2013), ki 

trdijo, da posamezniki, ki so intelektualno zelo močni, nimajo nujno tudi visokega 

ustvarjalnega potenciala in obratno. K tem ugotovitvam pa Jauk, Benedek, Dunst in 

Neubauer (2013) dodajajo, da je inteligentnost za pojav ustvarjalnosti vsekakor pomembna, v 

kolikšni meri to drži, pa je odvisno od njene stopnje in od izbranega pokazatelja 

ustvarjalnosti — bolj kompleksen je izbrani pokazatelj ustvarjalnosti, višja je nujna stopnja 

inteligentnosti. Tako je za najvišjo stopnjo ustvarjalnosti, ustvarjalni dosežek, stopnja 

inteligentnosti še vedno zelo pomembna. 

1.5 USTVARJALNOST V ODNOSU Z NADARJENOSTJO 

»Nadarjenost je lastnost tistih otrok in mladostnikov, ki na predšolski, osnovnošolski ali 

srednješolski stopnji pokažejo visoke dosežke ali skrite potenciale na intelektualnem, 

ustvarjalnem ali katerem izmed specifičnih šolskih področij, pri vodenju ali na raznih 

umetnostnih področjih ter ob rednem učnem programu potrebujejo tudi posebej prilagojene 

programe in aktivnosti« (Marland, 1972, v Žagar, 2006, str. 72). Miller (2012) omenja sedem 
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teorij, v katerih se kot pomemben del nadarjenosti pojavlja ustvarjalnost. Izpostavi trojno 

teorijo inteligentnosti in WISC model nadarjenega vodenja Roberta Sternberga, zvezdni 

model Abrahama Tannenbauma, dinamično teorijo nadarjenosti, ki temelji na delu Leva 

Vygotskega, področju specifično umetniško in glasbeno nadarjenost Ellen Winner, 

diferenciran model nadarjenosti in talenta Roberta Gagneja in tri-krožni model Josepha 

Renzullija. S tem hoče poudariti, da ustvarjalnost v odnosu z nadarjenostjo različne teorije 

pojmujejo različno, v različnih modelih je tudi različno močno zastopana, vseeno pa je v vseh 

prisotna, torej pri obravnavanju nadarjenosti nepogrešljiva. 

Pri zadnjem omenjenem tri-krožnem modelu se nadarjenost pojmuje kot odnos med 

nadpovprečnimi sposobnostmi, motivacijo za opravljanje nalog in ustvarjalnostjo, za njen 

pojav pa morajo biti po tem modelu prisotni vsi trije dejavniki (Renzulli, 2005). 

1.5.1 PREPOZNAVANJE NADARJENIH V SLOVENIJI 

Postopki prepoznavanja nadarjenih učencev v Sloveniji so določeni v dveh programskih 

dokumentih: Koncept: odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli 

(Žagar, Artač, Bezić, Nagy in Purgaj, 1999) in Operacionalizacija Koncepta: odkrivanje in 

delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli (Bezić, Žagar, Artač in Nagy, 2000).  

Celoten postopek prepoznavanja nadarjenosti učencev v slovenski osnovni šoli tako sestoji iz 

opazovanja (od 1. razreda dalje), evidentiranja (od 3. razreda dalje), prepoznavanja in 

seznanitve staršev (od 4. razreda dalje), samo prepoznavanje pa iz testa sposobnosti (WISC 

ali RPM), učiteljeve ocene nadarjenega vedenja (OLNAD07) in Torranceovega testa 

ustvarjalnega mišljenja (TTCT) (Juriševič, 2012; Žagar idr., 1999). Med nadarjene spadajo 

učenci, ki dosežejo nadpovprečni rezultat (zgornjih 10 %) na vsaj enem merjenju, pri čemer 

se postopek prepoznavanja v tej točki oddalji od Renzullijevega tri-krožnega modela 

(Juriševič, 2012). 

1.5.1.1 TORRANCEOV TEST USTVARJALNEGA MIŠLJENJA 

Torranceov test ustvarjalnega mišljenja (TTCT) meri besedno in slikovno ustvarjalnost. 

Preveden je v več kot 35 jezikov (Millar, 2002) in se po svetu pogosto uporablja tako na 

izobraževalnem kot na gospodarskem področju (Kim, 2006). Razvil ga je E. Paul Torrance 
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leta 1966, od takrat pa je bil test štirikrat prenovljen (Kim, 2006). Priredbo testa za slovenski 

prostor je vodila Dušica Boben (Center za psihodiagnostična sredstva, 2016c, 2016d). 

Torranceov test ustvarjalnega mišljenja je sestavljen iz besednega in slikovnega testa, ki se 

delita na A in B del (Kim, 2006), kar omogoča ponovno testiranje po določenem časovnem 

obdobju. Za slovenski prostor sta prilagojeni A obliki obeh testov. 

Testator si mora pred testiranjem s TTCT testom prebrati navodila, zagotoviti sproščeno in 

spodbudno vzdušje ter vse potrebne materiale za izvedbo – testne zvezke, pisala, predvideno 

igračo, priročnik in napravo za merjenje časa (Torrance, 2009). Testiranje lahko poteka 

skupinsko, priporočljivo pa je testirati učence 4. razredov v manjših skupinah, mlajše pa 

individualno (Torrance, 2009). 

Z besedno obliko A se lahko testira individualno ali v skupini. Test obsega šest aktivnosti 

(spraševanje, izmišljanje vzrokov, izmišljanje posledic, izboljšanje izdelka, nenavadni načini 

uporabe kartonskih škatel, nenavadna vprašanja), pri katerih se testiranci na sliko odzovejo v 

pisni obliki, pri vsaki aktivnosti pa imajo na voljo 5 oziroma 10 minut časa (Torrance, 2009). 

Izvedba besedne oblike testa skupno traja od 45 do 60 minut (Torrance, 2009). Ocena 

besedne ustvarjalnosti je sestavljena iz ocene fluentnosti, fleksibilnosti in originalnosti 

(Torrance, 2009). Besedna oblika A ima potrjeno notranjo zanesljivost za celoten 

standardizacijski vzorec, zanesljivost, ki je bila merjena s ponovnim testiranjem manjše 

skupine otrok, in objektivnost treh ocenjevalcev, pri kateri je koeficient korelacije najvišji pri 

fluentnosti (0,93) in najnižji pri originalnosti (0,85) (Torrance, 2009). Besedna oblika ima 

potrjeno konstruktno veljavnost s pozitivno povezanostjo z Wyrickovim testom motorične 

ustvarjalnosti in s situacijskimi testi ustvarjalnosti ter potrjeno napovedno veljavnost, ki kaže 

na možnost pomembnega ustvarjalnega vedenja v kasnejših življenjskih obdobjih (Torrance, 

2009). 

Slikovna oblika A je primerna za izvajanje v skupini (Center za psihodiagnostična sredstva, 

2016d). Zajema tri aktivnosti (konstrukcija risbe, dokončanje risbe, ponavljajoče se oblike 

linij in krožcev), čas, ki je na razpolago testirancem za vsako aktivnost, pa je 10 minut (Kim, 

2006). Izvedba slikovne oblike testa traja od 30 do 45 minut in je prav tako primerna za 

otroke in mladostnike med 3. razredom osnovne šole in 4. letnikom srednje šole
 
(Center za 

psihodiagnostična sredstva, 2016d). Iz testa je možno pridobiti pet normiranih mer 

(fluentnost, originalnost, abstraktnost naslova, elaboracija, odpornost na prezgodnje 
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zaključevanje) ter trinajst mer pokazateljev ustvarjalnega mišljenja, končni rezultat pa je 

ocena slikovne ustvarjalnosti testiranca (Center za psihodiagnostična sredstva, 2016d). 

Slikovna oblika A ima potrjeno notranjo zanesljivost na standardizacijskih vzorcih, 

zanesljivost, merjena s ponovnim testiranjem manjše skupine otrok pa je najvišja pri 

abstraktnosti naslova (0,74), najnižja pa pri odpornosti na prezgodnje zaključevanje (0,24) 

(Center za psihodiagnostična sredstva, 2016d).  

1.5.1.2 KRITIKA TORRANCEOVEGA TESTA USTVARJALNEGA MIŠLJENJA 

Kljub veliki prevladi Torranceovega testa na področju merjenja ustvarjalnosti, so se skozi leta 

pojavile tudi utemeljene kritike, ki njegovo množično uporabo postavljajo pod vprašaj. Od 

nastanka testa je preteklo že kar nekaj let, v tem času pa ni bil nikoli deležen obsežne prenove 

(Kim, 2006). Test se množično uporablja v namene merjenja splošne ustvarjalnosti, kar pa 

glede na naravo ustvarjalnosti in dejstvo, da je omejen le na sposobnost divergentnega 

mišljenja ter na besedno-literarno in slikovno-likovno področje, niti ni mogoče (Baer, 2011). 

Kim (2006) celo omenja, da je sam Torrance trdil, da njegov namen ni bil ustvariti test za 

merjenje ustvarjalnosti, pač pa je svoj instrument videl kot sredstvo za obogatitev 

ustvarjalnosti — sredstvo, katerega rezultati bi omogočali bolj individualiziran pristop do 

vsakega učenca posebej. Ob tem navaja pet vrst rabe testa, in sicer za razumevanje 

človeškega uma, njegovega delovanja in razvoja, za iznajdbo ustreznega temelja za 

individualno poučevanje, za ustvarjanje napotkov za poboljševalne in psihoterapevtske 

programe, za vrednotenje izobraževalnih programov, materialov, kurikulumov in učnih 

načinov in kot opozorilo na skrite potenciale (Torrance 1966, 1974, v Kim, 2006). 

Torranceov test ustvarjalnega mišljenja meri ustvarjalnost v umetnih situacijah, ki se v 

vsakdanjem življenju ne pojavijo, izvedba testiranja z njim pa je omejena le na psihologe. 

1.5.1.3 OCENJEVALNE LESTVICE NADARJENOSTI UČENCEV (OLNAD07) 

Bezić idr. (2008) pojasnjujejo, da so Ocenjevalne lestvice nadarjenosti učencev ali 

OLNAD07 oblikovane na podlagi ocenjevalnih lestvic Ivana Korena iz leta 1989. Leta 2000 

so bile prirejene za uporabo pri prepoznavanju nadarjenih učencev, med letoma 2006 in 2007 

pa temeljito prenovljene. Ocena nadarjenosti tako temelji na osmih lestvicah, od katerih 

vsaka pokriva svoje področje. Zajeta področja so učno področje, vodstveno področje, telesno-
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gibalno področje, tehnično področje, glasbeno področje, likovno področje, literarno področje 

in dramsko področje. Vsaka lestvica ima 8 trditev, ki opisujejo nadarjeno vedenje učenca za 

določeno področje, pri katerih se označi ustrezno stopnjo 7-stopenjske lestvice, pri čemer 1 

pomeni »sploh ne velja« in 7 »popolnoma velja«. Lestvice lahko izpolnjujejo strokovni 

delavci, ki ustrezajo pogojem za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovni ali srednji 

šoli. Vsi učitelji, ki opazovanega učenca poznajo vsaj tri mesece, izpolnijo lestvice učnega 

področja in vodstvenega področja, na področje vezane lestvice pa izpolnijo učitelji, ki so za 

poučevanje na teh področjih usposobljeni.  

1.5.1.4 WECHSLERJEVA LESTVICA INTELIGENTNOSTI ZA OTROKE 3 (WISC III) 

Wechslerjeva lestvica inteligentnosti 3 za otroke ali WISC III je dopolnjeno delo Davida 

Wecshslerja, za slovenski prostor pa je bila prirejena pod vodstvom Dušice Boben (Center za 

psihodiagnostična sredstva, 2016f). Namenjena je ugotavljanju inteligentnosti in odkrivanju 

specifičnih potencialov na osnovi štirih kazalnikov, v katere je zajeto besedno razumevanje, 

zaznavna organizacija, neodvrnljivost pozornosti in hitrost obdelave, primerna pa za otroke in 

mladostnike od 6,6 do 16,6 let (Center za psihodiagnostična sredstva, 2016f). Test se 

uporablja v šolstvu za prepoznavanje močnih učencev na splošnem intelektualnem področju, 

pa tudi na področju klinične psihologije za nevropsihološko ocenjevanje ter raziskovanje 

(Reber, 1995). 

Test je sestavljen iz trinajstih podtestov: dopolnjevanje slik, poučenost, šifriranje, podobnosti, 

razvrščanje slik, računanje, sestavljanje kock, besednjak, sestavljanje predmetov, 

razumevanje, iskanje simbolov, ponavljanje številk, labirint (Center za psihodiagnostična 

sredstva, 2016f), od katerih je šest besednih in sedem nebesednih (Reber, 1995). Deli 

podtestov so zasnovani tako, da se njihova težavnost stopnjuje (Reber, 1995). Rezultat testa 

je prikazan na celotni lestvici inteligentnosti, pa tudi lestvicah besedne in nebesedne 

inteligentnosti, hkrati pa se inteligentnost lahko prikaže v okviru zgoraj omenjenih štirih 

faktorjev (Center za psihodiagnostična sredstva, 2016f).  

Koeficienti zanesljivosti podtestov so v obsegu od 0,69 do 0,87, koeficient zanesljivosti 

besednega razumevanja je 0,95, koeficient zanesljivosti nebesednega razumevanja 0,91, 

koeficient zanesljivosti lestvice inteligentnosti pa 0.96 (Reber, 1995). Koeficienti retestne 

zanesljivosti podtestov se gibljejo med 0,66 in 0,89, pri besedni in nebesedni zanesljivosti ter 

lestvici inteligentnosti pa med 0,86 in 0,95 (Reber, 1995). 
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Notranja veljavnost WISC III je potrjena s povprečnim koeficientom korelacije med 

besednim in nebesednim razumevanjem (0,66), med besednim razumevanjem in celotno 

lestvico inteligentnosti (0,92) in nebesednim razumevanjem in celotno lestvico inteligentnosti 

(0.90) (Reber, 1995). Kazalniki besednega razumevanja, zaznavne organizacije, 

neodvrnljivosti pozornosti in hitrosti obdelave pa so posledica faktorske analize testa (Reber, 

1995). 

Testator mora biti za izvajanje WISC III posebej usposobljen (Reber, 1995). Navodila mora 

podajati tako, kot je zapisano v priročniku, pozoren mora biti na predvidene časovne omejitve 

in dele podtestov ocenjevati že med testiranjem, saj je od tega odvisno nadaljevanje (Reber, 

1995). Pri večini podtestov je ocenjevanje popolnoma objektivno, za teste, ki zahtevajo 

dodatno presojo, pa so v priročniku na voljo primeri, na katere se lahko ocenjevalec upre 

(Reber, 1995).  

Reber (1995) za WISC III omenja naslednje omejitve: zahtevnost testiranja, ki ga gladko 

lahko izvede le izurjen testator, dolžina testa, ki je daljša od predhodnih različic WISC in 

testiranja podaljša ter zmožnost prikazovanja vrednosti intelektualne sposobnosti le med 40 

in 160, pri čemer so izvzeti otroci in mladostniki s primanjkljaji na tem področju. 

1.5.1.5 STANDARDNE PROGRESIVNE MATRICE (SPM) 

Standardne progresivne matrice ali SPM so delo Johna C. Ravena, Michaela Ravena in Irene 

Styles, za slovenski prostor so bile prirejene pod vodstvom Dušice Boben (Center za 

psihodiagnostična sredstva, 2016b). Test meri sposobnost oblikovanja novih vpogledov, 

sposobnost izvleči smisel iz neurejenih in nepopolnih situacij in sposobnost zaznavanja in 

prepoznavanja odnosov oziroma razmerij. Vse tri so del edukativne komponente splošne 

intelektualne sposobnosti oziroma sposobnosti ustvarjanja novih, v glavnem nebesednih 

konceptov, s pomočjo katerih lahko jasno mislimo (Raven, Raven in Court, 1999).  

Standardne progresivne matrice imajo potrjeno konstruktno veljavnost, mnoge opravljene 

študije pa potrjujejo notranjo konsistentnost, ki meri isto stvar ne glede na kulturo, družbeno-

ekonomski status, etničnost, in kratkoročno retestno zanesljivost, ki je okoli 0,90, medtem ko 

se v daljšem časovnem intervalu zniža na okoli 0,80 (Raven idr., 1999). Korelacije testa s 

sočasnimi merami inteligentnosti in sočasnimi merami za preverjanje znanja ter napovedna 

veljavnost SPM so odvisne od starosti, lahko pa tudi od spola, homogenosti vzorca, 

konceptualne pomembnosti kriterija SPM in ocenjevanja (Raven idr., 1999). 
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Standardne progresivne matrice so sestavljene iz 60 nalog oziroma iz 5 sklopov, v katerih je 

12 problemov ali matričnih sestavljank, ki jim manjka en del, testiranec pa ga mora poiskati 

med danimi liki (Raven idr., 1999). Na začetku sklopa je predstavljen prvi problem, ki je 

podan zelo jasno, nato pa sledijo problemi, ki imajo princip enak, a se njihova težavnost 

stopnjuje (Raven idr., 1999). Pri testu je pomembno, da testiranci razumejo, kaj morajo 

narediti in kakšen način razmišljanja je zahtevan za reševanje nalog, testatorji pa se morajo 

strogo držati besedil, ki spremljajo naloge (Raven idr., 1999). Reševanje je lahko 

individualno, kar pride v poštev posebej pri otrocih, mlajih od 7 let, ali skupinsko, pri čemer 

pri otrocih, starih od 7 do 9 let, pridejo v poštev skupine z 8 ali 9 člani, pri starejših otrocih in 

odraslih pa so lahko skupine različno velike, v vsakem primeru pa vsak testiranec naloge 

rešuje s svojim tempom (Raven idr., 1999). Izvedba testiranja je omejena na psihologe. 

Standardne matrice so, čeprav so bile sprva namenjene tako otrokom kot odraslim, zaradi 

potrebe po razlikovanju med bolj sposobnimi ljudmi v različnih življenjskih obdobjih (Raven 

idr., 1999), sčasoma dobile še dve dodatni obliki (Mackintoch in Bennett, 2005).  

Lažje Barvne progresivne matrice (CPM) se uporabljajo za testiranje otrok, starih do 11 let, 

in starejših ljudi, primerne pa so tudi za testiranje ljudi, ki ne znajo slovensko in ljudi s 

posebnimi potrebami (Center za psihodiagnostična sredstva, 2016a). Vsebujejo 3 sklope po 

12 nalog na barvnem ozadju brez časovne omejitve, testiranja potekajo v skupini oziroma 

individualno, če je zaradi posameznega primera to bolj ustrezno, izvajanje pa je omejeno na 

psihologe. 

Zahtevne progresivne matrice (APM) so primerne za testiranje od 12. leta dalje in so 

namenjene razširitvi porazdelitve rezultatov zgornje četrtine populacije in se jih lahko 

uporablja kot selektivno sredstvo kandidatov za visoke položaje (Center za psihodiagnostična 

sredstva, 2016e). Zajemajo 2 sklopa po 12 oziroma 26 nalog, testiranje z njimi pa je omejeno 

na psihologe. 

Zaradi prevelikega poznavanja testnih nalog Ravenovih progresivnih matric se je sčasoma 

pokazala potreba po razvoju vzporednih različic testa (Raven idr., 1999). 

Sam Raven (2000) opozarja na problematično rabo zastarelih norm, ki lahko pri ocenjevanju 

povzročijo velike napake. Ob tem Mackintoch in Bennett (2005) omenjata, da standardne 

matrice pravzaprav ne merijo le edukativne komponente splošne intelektualne sposobnosti 

oziroma g, ampak merijo dva različna faktorja – perceptivnega in analitičnega, medtem ko 

Lynn, Allik in Irwing (2004) slednjega še dodatno razdelijo na besedno-analitični faktor in 
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sposobnost prostorske predstave. Lynn idr. (2004) so v svoji raziskavi prišli tudi do 

zaključka, da so deklice, stare 12 let, na omenjenih faktorjih uspešnejše od fantov iste 

starosti, med njimi ni več razlike pri štirinajstih, medtem ko fantje, stari 17, že kažejo boljše 

rezultate od vrstnic. 

1.6 VPLIV OKOLJA NA USTVARJALNOST 

Ustvarjalnost je dolgo veljala le za domeno individualnih značilnosti, osebnosti, kognitivnih 

sposobnosti, motivacije in sposobnosti divergentnega mišljenja, kot jo je predstavil J. P. 

Guilford, šele kasneje so se raziskovalci začeli zavedati pomembnosti vpliva okolja na 

ustvarjalnost (Niu in Sternberg, 2003). Odnos med posameznikom in okoljem je interaktiven, 

saj na eni strani lahko okolje spodbuja ustvarjalno izražanje in odloča o tem, kaj in kdo je 

ustvarjalen, prav tako pa lahko ustvarjalni posamezniki vplivajo na okolje v taki meri, da jih 

to sčasoma sprejme (Niu in Sternberg, 2003).  

Makarovič (2003) je dejavnike okolja, ki vplivajo na ustvarjalnost, razdelil na tri nivoje: 

mikronivo – družina, mezonivo – mentorji in šola, makronivo – širša družba.  

Družino, mikronivo, Makarovič (2003) označuje kot dejavnik, ki ima na posameznika in 

realizacijo njegovih potencialov največji vpliv. Družina posamezniku omogoča bolj ali manj 

poglobljeno neformalno učenje v različnih situacijah (Kerr, 2009). Družina je najbolj 

podvržena družbeni neenakosti: v privilegiranih družinah se rodijo že privilegirani 

posamezniki in obratno, razlike v primarni neenakosti pa vodijo k sekundarni neenakosti 

(materialno in kulturno bogastvo), k terciarni neenakosti (duhovne vrednote in ambicije 

posameznika ter stopnja pozornosti, ki jo starši namenjajo svojim otrokom) in na koncu h 

kvartarni neenakosti (značilnosti otroka samega) (Makarovič, 2003). Kerr (2009) omenja, da 

so samostojnost, podpora pri doseganju ciljev, nekonvencionalnost in odprtost do različnih 

načinov izražanja misli in občutkov vrednote, ki jih gojijo v za ustvarjalnost vzpodbudnih 

družinah, družinsko okolje, ki ga nudijo pa opisuje kot tako, ki spodbuja domišljijsko igro, 

otrokovo izražanje, igranje z različnimi igračami in materiali, starši pa otroku namenjajo 

veliko pozornosti, ga brezpogojno sprejemajo in uspejo najti ravnovesje med tem, da so 

skrbni in otroku blizu, ter tem, da dajo otroku hkrati dovolj osebnega prostora. Makarovič 

(2003) omenja tudi nezanemarljivo število tistih nadpovprečnih ustvarjalcev, ki so izhajali iz 

družin, kjer je bil eden od staršev odsoten, a je tisti, ki je ostal, mnogokrat mama, otrokom 
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posvečal toliko več pozornosti, sam pa je bil aktiven, podjeten in pogumen. Hkrati pa Kerr 

(2009) izpostavlja tudi otroke, ki so starše izgubili in so izgubo kasneje nadomestili z dosežki 

na različnih področjih oziroma so zaradi izgube živeli bolj neobičajno, kot bi sicer, kar se je 

kasneje odrazilo tudi v njihovih ustvarjalnih dosežkih. 

Ustvarjalnost je v zgodovini dobila svoje mesto šele v razsvetljenstvu (Niu in Sternberg, 

2003), ko je razum začel veljati kot sredstvo družbenega napredka. Simonton (1984, v 

Makarovič, 2003) je raziskoval neenakomerno pojavljanje genijev v družbi skozi časovna 

obdobja v zgodovini oziroma vpliv starejših generacij na mlajše in dokazal, da je 

ustvarjalnost ene generacije odvisna od predhodne generacije, torej na pojav ustvarjalnosti v 

prihodnje vpliva ustvarjalnost sama, je pa ta vpliv praviloma kratkotrajen in seže največ do 

generacije vnukov.  

Na pojav ustvarjalne generacije konkretno pozitivno vplivajo politična fragmentacija, notranji 

nemiri med nosilci družbene moči in drugimi družbenimi skupinami in politična neodvisnost 

naroda (Makarovič, 2003), status ustvarjalnosti pa je odvisen tudi od vrednot, ki veljajo v 

družbi. Kot pozitivne je Amabile (1982, v Niu in Sternberg, 2003) prepoznala spodbujanje 

avtonomije oziroma samostojnega učenja in zagotavljanje primernih izzivov, kompetenc 

oziroma vključenosti v reševanje nalog. 

Vpliv družbe na ustvarjalnost posameznikov sta Niu in Sternberg (2003) raziskovala s 

primerjavo ameriških in kitajskih študentov. Ugotovila sta, da so na mednarodnih 

matematičnih in naravoslovnih tekmovanjih bolj uspešni kitajski študentje na umetniškem 

področju ocenjeni kot manj ustvarjalni od ameriških vrstnikov. Pri tem sta izključila vpliv 

ocenjevalcev, ki so ocenjevali po istih kriterijih, in etnični vpliv, saj so razlike med drugim 

pokazale med kitajskimi in azijsko-ameriškimi študenti, medtem ko se med azijsko-ameriški 

in ameriškimi študenti niso. Razloge za rezultat sta pripisala temu, da ameriška družba bolj 

ceni svobodo in s tem svobodo izražanja kot kitajska družba, ki daje poudarek konformizmu, 

dejstvu, da kitajski šolski sistem spodbuja učenje in analitične sposobnosti, medtem ko 

ameriški daje poudarek na samostojnem usmerjanju in izražanju, kot zadnji razlog pa sta 

navedla pomembnost standardiziranih testov na Kitajskem, ki vplivajo tako na nadaljnji 

profesionalni kot osebni razvoj posameznika, za razvijanje ustvarjalnosti pa v šolskem 

sistemu prav zato zmanjka prostora. Niu in Sternberg (2003) tako zaključita, da lahko družba 

v veliki meri vpliva na pojav ustvarjalnosti, spodbuja pa jo lahko tako, da omogoča svobodno 
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izražanje, spodbuja avtonomijo namesto konformizma, v šolskem sistemu pa poleg usvajanja 

znanja, katerega pomembnosti ne zanikata, najde tudi prostor za spodbujanje ustvarjalnosti. 

Pečjak in Štrukelj (2013) povzemata, da je za neustvarjalno družbo značilna konkurenčnost 

med posamezniki, materialna učinkovitost, zunanja motivacija, hierarhija, liderstvo, oblast 

posameznikov, konformizem, enotnost, nacionalizem, rutina in množičnost, medtem ko v 

ustvarjalni družbi prevladuje sodelovanje znotraj skupin in tekmovanje navzven, duhovne 

vrednote in samouresničitev, notranja motivacija, nehierarhične skupine, kolektivno 

delovanje pri upravljanju, enakopravnost, nekonformizem, pluralizem, kozmopolitizem, 

iznajditeljstvo in individualnost. 

1.6.1 VPLIV VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH USTANOV NA USTVARJALNOST 

OTROK 

Odnos med visoko ustvarjalnimi posamezniki in izobrazbo je raziskoval Simonton (1984, v 

Makarovič, 2003). Genije je razdelil na voditelje, ki so bili vrhunsko družbeno ustvarjalni, in 

na ustvarjalce, ki so bili vrhunsko predmetno ustvarjalni. Pri prvih je ugotovil, da izobrazba 

ni nujna za dosego vodilnih položajev, pri drugih pa je izobrazba do neke mere vsaj koristna, 

če ne nujna, hkrati pa jih kasneje lahko začne tudi omejevati. Makarovič (2003) je to 

ponazoril v obliki možnosti in spodbud: široko in obsežno znanje daje posamezniku možnost 

biti ustvarjalen, kot spodbuda pa najpogosteje deluje, kadar je nepopolno in ne močno 

specializirano. 

Kerr (2009) navaja, da na ustvarjalnost otrok pozitivno vpliva velika količina pozornosti, ki 

jim jo namenjajo starši, enako pa velja za vpliv pozornosti, ki jo otroci prejmejo od svojih 

mentorjev ali drugih odraslih, ki jih vodijo, spodbujajo in jim svetujejo (Makarovič, 2003). 

To je držalo predvsem pred uveljavitvijo javnega šolstva, ko so bili stiki otok z vrstniki 

omejeni. V množičnem šolstvu je za razliko od prejšnjega individualnega poučevanja željo 

po znanju začela izrivati želja po dosegu določenega družbenega položaja s pomočjo 

izobrazbe (Makarovič, 2003). Poleg tega Makarovič (2003) opozarja, da ustvarjalnost ni 

množičen pojav, zato jo je količinsko težje izraziti in meriti, kar pa je razlog za to, da po 

njegovem nima pravega mesta v sodobnem šolstvu. Temu pogledu Gomez (2007) nasprotuje 

in kot primer skupinskega dela, ki razvija ustvarjalnost, navede tehniko nevihte možganov in 

poudari, da je ustvarjalnost mogoče razvijati v šolskih situacijah, ki so za to skrbno 
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načrtovane, kljub temu da je narava ustvarjalnega procesa individualna. Dejavnosti, kot je 

nevihta možganov, niso le učinkovite, pač pa omogočajo tudi dober izkoristek časa (Gomez, 

2007). 

Craft (2003) navaja štiri faktorje, ki omejujejo ustvarjalnost v izobraževanju: 

1. Omejitve terminologije: Ločevanje med inovacijo, domišljijo in ustvarjalnostjo ter 

ločevanje ustvarjalnega učenja, katerega cilj je narediti učenje z rabo inovativnih 

pristopov bolj zanimivo in učinkovito, in učenja za ustvarjalnost, ki zajema pristope, 

ki učencem omogočajo razvijanje ustvarjalnega mišljenja in vedenja (Jeffrey in Craft, 

2004). Pri tem velja, da načina učenja nista vedno strogo ločena, saj je za uspešno 

učenje za ustvarjalnost pogosto treba uporabiti inovativne pristope (Chan, 2007). 

 

2. Konflikt med pravili in prakso: Stroga kontrola kurikuluma in pedagogike ter 

financiranje šol učitelja, od katerega se pričakuje spodbujanje ustvarjalnosti učencev, 

zelo omejujejo, poleg tega v kurikulumu ni predvidena kontinuirana podpora 

ustvarjalnosti učencev, ki bi jih spremljala skozi celotno šolanje.  

 

3. Omejitve v organizaciji kurikuluma: Ustvarjalnost je relevantna za celoten 

kurikulum in ni posebej odvisna od predmeta, čeprav se lahko pri vsakem drugače 

izrazi. Zato jo je mogoče na različne načine razvijati pri vseh predmetih, težavo pa 

lahko predstavlja časovna organiziranost predmetov v šolskem dnevu in stroga 

ločenost predmetov, ki učence lahko odvrača od medpredmetnih tem. 

 

4. Omejitve centralnosti pedagogike: Amabile (1988, v Craft, 2003) izpostavlja, da 

spodbudna klima učiteljem in učencem omogoča sprejemanje in spodbujanje novih 

idej, sprejemanje pobude in dostop do relevantnih informacij, medsebojno interakcijo 

in toleriranje nesigurnosti in tako tveganja. Omogočanje take klime pa je lahko v 

nasprotju s kontrolo nad vsebino poučevanja in strategijami poučenja. 

 

Niso pa le ljudje tisti, ki vplivajo na ustvarjalnost otrok, pač pa ima velik vpliv tudi sam 

prostor, saj lahko poudarja strogo institucionalnost ali pa odprtost za srečevanje, 

komuniciranje, sodelovanje, gibanje, domišljijo in ustvarjalnost (Cencič in Pergar Kuščer, 

2012). Woolner (2010, v Cencič in Pergar Kuščer, 2012) tako omenja, da šolski prostor 

vpliva na motivacijo učiteljev in učencev, na njihovo odsotnost od pouka, šolske dosežke, 
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disciplino in odnos do vsega, kar je povezano z izobraževanjem. Šolski prostor naj bi tako 

omogočal domiselno in ustvarjalno rabo v različne namene, v kar so zajeti fleksibilni 

prostori, prostori, namenjeni umiritvi in posedanju ter prostori za druženje in gibanje, vanje 

pa spadajo tudi stenske poslikave, premični elementi, geometrijski vzorci ipd. (Taylor, 2009). 

Day in Midbjer (2007, v Cencič in Pergar Kuščer, 2012) omenjata, da v šoli sporočil ne 

predajajo le učitelji, pač pa tudi učilnice, hodniki, šolska zgradba in igrišča. Cencičeva in 

Pergar Kuščarjeva (2012) sta v svoji raziskavi pogledov slovenskih učiteljev na šolski prostor 

ugotovili, da učitelji menijo, da šolski in obšolski prostor le malo spodbujata domišljijo 

učencev, kar kaže na pomanjkanje spodbudnih dejavnikov. Kot glavno značilnost prostora, ki 

spodbuja domišljijo, Rodari (1996) omenja spremenljivost prostora, npr. v obliki premičnih 

elementov, ki daje učencem možnost, da nanj ustvarjalno vplivajo. Za ustvarjalnost 

spodbudno šolsko okolje naj bi vključevalo tudi manj tradicionalne elemente (Cencič in 

Pergar Kuščer, 2012). 

UNESCO je leta 1998 na Mednarodni konferenci o izobraževanju ustvarjalnost uvrstil med 

najbolj pomembna področja učenja in jo označil za inovativen pedagoški pristop (Reid in 

Petocz, 2004), zato se tega vedno bolj zavedajo tudi pedagoški delavci. Cencičeva in Pergar 

Kuščerjeva (2012) pa ugotavljata, da učitelji šolskemu in obšolskemu prostoru ne pripisujejo 

pomembne vloge za spodbujanje domišljije in ustvarjalnosti, torej je na tem področju 

potrebno še dodatno ozaveščanje. 

1.6.2 SPODBUJANJE USTVARJALNOSTI V OSNOVNI ŠOLI 

Za to, da se lahko ustvarjalni potencial pri učencih spodbuja, ga je treba najprej prepoznati. 

Jaušovec (1987) poudarja, da prepoznavanje ustvarjalnega potenciala ni omejeno le na 

testiranje, pač pa ga lahko tako učitelji kot starši opazijo tudi s pozornim opazovanjem 

otrokovih dejavnosti in dosežkov. Ustvarjalni učenci kažejo naslednje lastnosti: originalnost, 

vztrajnost, samostojnost, zavzetost in objektivnost, izogibanje podajanju prezgodnje sodbe, 

inkubacijo, verifikacijo, odkrivanje problemov, tvorjenje alternativ, dvom v začetne 

predpostavke ter izogibanje dajanju oznak in kategoriziranju (Gomez, 2007). Jaušovec (1987) 

o ustvarjalnih učencih še bolj konkretno pravi, da so zelo čustveno zavzeti pri reševanju 

nalog, ki jih zanimajo, in so pri tem tudi zelo vztrajni, zaradi česar lahko pri pouku ne 

sodelujejo, če se zamisel ne sklada s trenutno obravnavano temo. So zelo čustveni in kažejo 

razumevanje za potrebe drugih, čustveno pa doživljajo tudi zgodbe in različne dogodke, zato 
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se s celim telesom vživijo pri petju, deklamiranju in pripovedovanju. Nekateri izmed 

ustvarjalnih učencev so tudi strastni zbiratelji. Ustvarjalni posamezniki so nemalokrat lahko 

tudi introvertirani (Kvaščev, 1981, v Makarovič, 2011), kar med karakteristike ustvarjalne 

osebnosti uvršča tudi Feist (1998, v Plucker in Makel, 2010). 

Ustvarjalni potencial učencev se lahko spodbuja v šolah, v katerih je ustvarjalnost 

spoštovana, saj tako učenci razumejo pomen ustvarjalnosti in postanejo do nje pozitivno 

naravnani (Davis, 2003, v Juriševič, 2011), »spodbujanje ustvarjalnosti pri učencih pa 

pomeni naravnanost k šolskemu učenju z uporabo kakovostnih pedagoških metod in 

pristopov, pridobivanju znanja na različnih ravneh, od deklarativne do proceduralne oziroma 

funkcionalne, ter ne nazadnje tudi k učnim dosežkom ter uspešnosti, ki se izraža tako v visoki 

stopnji ustvarjalnega mišljenja ter drugih miselnih sposobnostih kot tudi v motiviranosti za 

odkrivanje in smiselno ustvarjanje novega« (Cropley, 2009, v Juriševič, 2011, str. 21). 

Učitelj je tisti, ki v za ustvarjalnost vzpodbudnih aktivnostih omogoča razumno tveganje in 

nepredvidene situacije, postavlja izzive na kognitivni ravni, spodbuja samozavest, 

samokontrolo, tvorjenje večjega števila idej in aktivno vlogo učencev pri ugotavljanju in 

redefiniranju problemov (Morais in Azevedo, 2011). V razredu naj bi vladalo okolje, v 

katerem so si učitelj in učenci blizu, kar spodbudno vpliva na motivacijo učencev, učitelj pa 

bi bil sposoben s svojim obsežnim znanjem učencem postavljati izzive na kognitivni ravni 

(Morais in Azevedo, 2011). Pri vrednotenju ustvarjalnih dosežkov se učitelj ne bi smel držati 

»pravilnih« klišejev (Jaušovec, 1987), sicer pa bi pomagal učencem odkrivati vredne 

življenjske cilje, njihova močna področja in zmožnosti in vzpostavil ustvarjalno okolje, ki 

spodbuja samostojno učenje, v katerega so učenci dejavno vključeni, spodbujal pogovor 

namesto samogovora in namesto tekmovalnosti sodelovanje (Pečjak in Štrukelj, 2013). 

Morais in Azevedo (2011) sta kot konkreten predlog, ki bi pripomogel k večji kompetentnosti 

učiteljev za spodbujanje ustvarjalnosti učencev, predlagala več priložnosti za razpravljanje o 

konceptu ustvarjalnosti in o njenem razvoju ne le z vidika teorije, ampak tudi skozi praktične 

šolske izkušnje, kot so študije primera, hospitacije, načrtovanje in ocenjevanje ter razvijanje 

struktur nalog za spodbujanje ustvarjalnosti, ki bi jih bilo mogoče uporabiti v različnih 

šolskih situacijah. Posledica tega bi bila zmožnost ocenjevanja tako svoje ustvarjalnosti kot 

ustvarjalnosti drugih učiteljev in učencev, hkrati pa bi se znebili predsodkov o tem, da 

ustvarjalnost učencev poruši razredno disciplino in da so zmožni ustvarjalne izdelke tvoriti le 

učenci, ki so tudi sicer šolsko uspešni (Morais in Azevedo, 2011).  
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Ustvarjalnost je možno krepiti v šolskem okolju, ki sprejema nove ideje in spodbuja njihov 

nastanek (Gomez, 2007). Relacijska teorija učenja govori o tem, da bodo v primeru, da 

učenci zaznavajo učno okolje kot spodbudno za višje oblike učenja, posledice njihovega 

učenja bolj verjetno izražale njihovo sposobnost za izvirno uporabo tega znanja (Reid in 

Petocz, 2004). Reid in Petocz (2004) trdita, da pedagoški pristopi, ki upoštevajo to teorijo in 

razumevanje vidikov ustvarjalnosti, ustvarjalnost spodbujajo in so uporabni v katerem koli 

kontekstu. Učno okolje mora učencem nuditi vpogled v to, kam so namenjeni, jim pomagati 

pri določanju točnega problema, ki ga je treba rešiti, in jim omogočati svobodno raziskovanje 

do končnega izdelka, ki je neponovljiv (Reid in Petocz, 2004). 

Craft, Cremin, Hay in Clack (2014) so iz primerjave dveh angleških šol izpeljali tri lastnosti, 

ki so se izkazale kot uspešne pri spodbujanju ustvarjalnosti pri poučevanju: 

1. Prva lastnost je sooblikovanje pouka na način, da učenci povedo, kaj jih zanima pri 

določeni temi, ki jo bodo obravnavali, učitelj pa najde ravnovesje med njihovimi 

željami in svojim načrtovanjem pouka. Pri tem je poudarek na vsakodnevnih 

izkušnjah, kar daje dejavnostim jasen pomen, omogoča učencem, da si obravnavano 

lažje zapomnijo in jih spodbuja k vseživljenjskemu učenju.  

 

2. Druga lastnost uspešne pedagogike, ki spodbuja ustvarjalnost, je okolje, v katerem 

ima otrok možnost soodločanja in kontrole nad svojim učenjem, saj z aktivnim 

sodelovanjem pri oblikovanju učnega procesa prevzame tudi določeno mero 

odgovornosti. Za to pa je potreben dinamičen odnos med otroki, med otroki in 

odraslimi, z vključevanjem staršev in uspešnim dialogom. 

 

3. Tretja lastnost so visoka pričakovanja učiteljev do ustvarjalne vpletenosti učencev in 

razvijanja potrebnih sposobnosti za soočanje s prihodnostjo in vseživljenjsko učenje. 

Med te sposobnosti se uvrščajo spraševanje, reševanje problemov, ustvarjalno 

mišljenje, obdelava informacij, sklepanje, evalvacija, samozavedanje, obvladovanje 

čustev, motivacija, empatija, socialne veščine in komunikacija. Hkrati se je 

pomembno zavedati, da se visoki standardi in ustvarjalnost ne izključujejo. 

 

Še bolj konkretni so zbrani predlogi postopkov ustvarjalnega učenja Pečjaka in Štruklja 

(2013), ki so sicer namenjeni odraslim, a se s prilagojenimi problemi lahko uporabijo tudi pri 

delu z otroki in mladostniki. Uporabljajo se lahko individualno ali skupinsko, namenjeni pa 
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so izmišljanju idej, pri tem pa z navodilom, da so dovoljene tudi najbolj nenavadne ideje in 

da se pove prvo idejo, ki ti pride na misel, odstranjujejo miselne prepreke, ki omejujejo 

ustvarjalno mišljenje. Naštevata deset najbolj učinkovitih postopkov: nevihta možganov, 

zapisovanje misli, ribja kost, prepisovanje sanj, sinektika, prisilne povezave, postopek K, 

ponovno rojstvo, med dvema ognjema, morfološka razčlemba. V nadaljevanju so podrobneje 

opisani trije primeri postopkov, ki bi bili lahko uporabni v šolski situaciji: 

 

1. Prisilne povezave so postopek povezovanja slučajno izbranih besed ali pojmov med 

seboj ali s problemom. Besede ali pojme se lahko najde v slovarjih, enciklopedijah, 

učbenikih ipd., se jih zapiše na seznam slučajnih besed ali na listke, med katerimi se 

žreba, važno je le, da izbrana beseda ni znana v naprej. Med velikim številom 

naključno nastalih zvez se nato najde tudi nekaj zelo izvirnih, iz katerih pa lahko 

problem šele izhaja ali pa ga je zanje celo treba še poiskati. 

 

2. Postopek K je primeren predvsem za analiziranje problemov in odkrivanje jedra 

problema. Postopek se začne z razlago problema, nato pa sledijo vprašanja z zakaj, 

kaj, kako, čemu, kaj še, kdaj ipd. V vsak naslednji odgovor je zajetih več podatkov. 

Odgovori se beležijo, koristne, smiselne in izvirne pa se podčrta. 

 

3. Ponovno rojstvo je pogovor med osebama, ki zamenjata vlogi in s tem tudi stališča, ki 

jim enkrat nasprotujeta, drugič pa jih zagovarjata. Pri postopku je prisoten zapisnikar, 

ki beleži glavne ideje in vodja, ki na začetku dodeli stališča in jih v primernem 

trenutku, ko sta udeleženca že ogreta, nista pa še izčrpala utemeljitev, zamenja. 

 

Medtem ko so zgornji primeri bolj primerni za uporabo pri starejših učencih, pa Pečjak 

(2011) omenja še naslednje naloge, ki so posebej primerne tudi za mlajše učence: 

1. Kaj bi bilo, če bi bilo, pri čemer se navede nemogoč pogoj, učenci pa opisujejo 

mogoče posledice. 

2. Sestavljanje nalog, pri čemer si naloge namesto učitelja sestavljajo sami. 

3. Navajanje primerov, pri čemer morajo učenci navesti čim več primerov za določeno 

področje. 

4. Izmišljanje metafor za konkretne primere. 

5. Dopolnjevanje nedokončanih stavkov. 
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6. Klasifikacija, pri kateri mora učenec podano gradivo klasificirati glede na različne 

značilnosti. 

Pri vseh prizadevanjih za spodbujanje ustvarjalnega potenciala učencev pri pouku se učitelji 

morajo v prvi vrsti zavedati kognitivnega razvoja otrok in njihove trenutne stopnje, saj bodo 

le tako lahko uresničili didaktične zahteve pouka in učence usmerjali k nadaljnjemu razvoju 

(Jaušovec, 1987). 
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2 EMPIRIČNI DEL 

2.1 OPREDELITEV PROBLEMA IN NAMEN RAZISKAVE 

Nadarjeni učenci so v slovenskem prostoru prepoznani s pomočjo stopenjskega postopka 

(Juriševič, 2012). Njihova nadarjenost se v okviru prepoznavanja ugotavlja preko treh vrst 

merjenj: poda se ocena učiteljev o učenčevi nadarjenosti na osnovi lestvic OLNAD07, opravi 

se test sposobnosti WISC ali RPM in Torranceov test ustvarjalnega mišljenja (TTCT; v 

besedni ali slikovni obliki). Množična uporaba slednjega se postavlja pod vprašaj, saj je bil 

sestavljen leta 1966 in se v štirih prenovah (1974, 1984, 1990, 1998) ni močno spremenil 

(Kim, 2006). Omejen je le na merjenje sposobnosti divergentnega mišljenja na besednem in 

slikovnem področju v umetnih situacijah, mnogokrat pa se iz njegovih rezultatov sklepa o 

splošni ustvarjalnosti posameznika, kar zaradi narave ustvarjalnega mišljenja pravzaprav ni 

mogoče oziroma ustrezno (Baer, 2011). 

EPoC je eden izmed najnovejših instrumentov za merjenje ustvarjalnega potenciala v 

vsakdanjih situacijah, s katerim testiranje, za razliko od TTCT testa, lahko izvajajo tako 

psihologi kot učitelji in drugi za uporabo testa usposobljeni pedagoški delavci (Juriševič, 

2015). Podtesti so zastavljeni tako, da spodbujajo prisotnost divergentno-eksplorativnega ali 

konvergentno-integrativnega mišljenja na besedno-literarnem in slikovno-likovnem področju 

(Barbot idr., 2011), saj teorija v ozadju EPoC-a ustvarjalnost obravnava kot od področja 

odvisno. Izvirni test je bil narejen za francoski prostor, s prevodi in prilagoditvami pa se kaže 

kot primeren mednarodni instrument za merjenje ustvarjalnega potenciala. Trenutno je 

dosegljiv v arabščini, angleščini, francoščini, nemščini in turškem jeziku, kmalu pa tudi v 

grščini, španščini, švedščini, poljščini in slovenščini.  

Namen magistrskega dela je preizkus uporabe EPoC-a v slovenski osnovni šoli, s tem pa 

ugotoviti, kakšen ustvarjalni potencial kažejo prepoznani nadarjeni slovenski učenci od 4. do 

6. razreda. Zanima nas tudi, v kakšnem odnosu bodo rezultati testa EPoC z merami, 

uporabljenimi za prepoznavanje nadarjenih učencev (OLNAD07, WISC ali RPM, TTCT), in 

kakšen je možen doprinos EPoC testa k nadaljnjemu ugotavljanju ustvarjalnosti in 

prepoznavanju nadarjenih učencev pri vsakodnevnem delu učiteljev v slovenskem prostoru. 
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2.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Koliko prepoznanih nadarjenih učencev se po rezultatih na EPoC testu uvršča v 

»visoki« tip ustvarjalnega potenciala? 

2. Koliko prepoznanih nadarjenih učencev se po rezultatih na EPoC testu uvršča v 

»slikovni« tip ustvarjalnega potenciala? 

3. Koliko prepoznanih nadarjenih učencev se po rezultatih na EPoC testu uvršča v 

»besedni« tip ustvarjalnega potenciala? 

4. Koliko prepoznanih nadarjenih učencev se po rezultatih na EPoC testu uvršča v 

»integrativni« tip ustvarjalnega potenciala? 

5. Koliko prepoznanih nadarjenih učencev se po rezultatih na EPoC testu uvršča v 

»nizki« tip ustvarjalnega potenciala?  

6. Kakšen je odnos med EPoC količniki prepoznanih nadarjenih učencev in rezultati teh 

učencev na TTCT testu ustvarjalnega mišljenja? 

7. Kakšen je odnos med EPoC količniki prepoznanih nadarjenih učencev in rezultati teh 

učencev na testu sposobnosti WISC ali RPM? 

8. Kakšen je odnos med EPoC količniki prepoznanih nadarjenih učencev in učiteljevo 

oceno nadarjenega vedenja (OLNAD07) teh učencev? 
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2.3 OPIS RAZISKOVALNE METODE 

2.3.1 VZOREC 

V raziskavi je sodelovalo 36 učencev iz štirih namensko izbranih slovenskih osnovnih šol.  

 

Graf 1. Struktura vzorca glede na razred učencev 

 

V času poteka raziskave na šolah je 6 učencev (16,7 %) obiskovalo 4. razred, 12 učencev 

(33,3 %) 5. razred in 18 učencev (50,0 %) 6. razred.  

V raziskavi je sodelovalo 19 učenk (52,8 %) in 17 učencev (47,2 %), od tega 2 učenki in 4 

učenci iz 4. razreda, 6 učenk in 6 učencev iz 5. razreda in 11 učenk in 7 učencev iz 6. razreda. 

Povprečna starost učencev je bila 10,7 let. 

Vsi sodelujoči učenci so bili prepoznani kot nadarjeni po uveljavljenem postopku 

prepoznavanja nadarjenih učencev v slovenskem šolskem sistemu (Žagar idr., 1999).  

Tabela 1.  

Pregled učencev glede na prepoznano nadarjenost 

UČENEC SPOL STAROST RAZRED TTCT RPM OLNAD07 

1 M 11 6. ne da učno 

2 Ž 11 6. ne ne literarno 

3 Ž 11 6. da ne učno, vodstveno, glasbeno, likovno, 

literarno, dramsko 

4 M 11 6. ne ne literarno 

4. razred 5. razred 6. razred 
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5 M 11 6. da da učno, vodstveno, tehnično 

6 Ž 11 6. ne da vodstveno, glasbeno, likovno, 

dramsko 

7 Ž 11 6. ne da glasbeno, likovno 

8 M 12 6. ne da učno, vodstveno, tehnično, literarno 

9 Ž 12 6. ne da / 

10 M 12 6. ne da tehnično, vodstveno 

11 Ž 10 5. ne ne učno, vodstveno, glasbeno, literarno, 

dramsko 

12 Ž 10 5. ne ne učno, vodstveno, glasbeno,  literarno, 

dramsko, tehnično 

13 M 9 5. ne da tehnično 

14 Ž 10 5. ne ne učno, vodstveno, tehnično, glasbeno, 

literarno, dramsko  

15 Ž 10 5. ne ne učno, glasbeno, literarno, dramsko 

16 M 10 5. ne da tehnično 

17 M 10 5. ne da učno, vodstveno, tehnično 

18 Ž 10 5. ne da učno, literarno 

19 M 10 5. ne ne učno, vodstveno, tehnično 

20 Ž 11 6. ne ne učno, vodstveno, glasbeno, likovno, 

literarno  

21 Ž 10 4. ne ne učno, telesno-gibalno 

22 M 10 4. ne ne učno 

23 M 10 4. ne ne telesno-gibalno 

24 Ž 10 4. ne da telesno-gibalno 

25 M 11 5. ne da literarno, telesno-gibalno 

26 M 10 5. ne da telesno-gibalno, vodstveno 

27 Ž 10 5. da da učno, literarno, likovno, glasbeno, 

vodstveno 

28 Ž 12 6. ne da učno 

29 Ž 12 6. ne da glasbeno, likovno, telesno-gibalno 

30 Ž 11 6. ne da / 

31 M 10 4. ne da telesno-gibalno 

32 M 10 4. ne da telesno-gibalno 

33 M 12 6. ne ne telesno-gibalno, glasbeno 

34 Ž 11 6. ne ne telesno-gibalno 

35 M 11 6. ne ne telesno-gibalno 

36 Ž 11 6. ne da / 

 

V vzorcu so bili 3 učenci prepoznani kot nadarjeni na TTCT testu, 21 je bilo prepoznanih kot 

nadarjenih na RPM, na lestvici OLNAD07 pa je bilo 16 učencev prepoznanih za nadarjene na 

učnem področju, 13 na vodstvenem, 11 na telesno-gibalnem, 9 na tehničnem, 11 na 

glasbenem, 6 na likovnem, 12 na literarnem in 6 na dramskem področju. 

Sodelujoče javne osnovne šole so na Dolenjskem, v osrednje-slovenski pokrajini in na 

Gorenjskem – natančnejši podatki so shranjeni v arhivu magistrskega dela. Vzorec je 

podmnožica vzorca obširnejše raziskave EPoC: Izvedba preliminarne raziskave 2016/2017 

Centra za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti na Pedagoški fakulteti Univerze v 
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Ljubljani. Šole so privolile v sodelovanje v raziskavi. Raziskavo so na šolah vodile šolske 

psihologinje, ki so se o poteku dogovorile z učitelji in starši oziroma skrbniki učencev. 

Razdelile so soglasja za sodelovanje v raziskavi in uporabo rezultatov testov iz postopka 

prepoznavanja nadarjenih učencev za namene raziskave. V vzorec so bili vključeni le učenci, 

ki so v šolo vrnili potrjena soglasja. 

2.3.2 INSTRUMENT 

V raziskavi je bila uporabljena A oblika testa EPoC (Testa za oceno ustvarjalnega potenciala) 

avtorjev Todda Lubarta, Maud Besançon in Babtiste Barbot, ki jo je za namene raziskave v 

sodelovanju z založbo HOGREFE v slovenščino prevedla Mojca Juriševič. Avtorji testa 

ustvarjalnost pojmujejo kot večplastno in odvisno od področja in ob tem poudarjajo, da je 

proces, ki pripelje do izraza ustvarjalnega potenciala, sestavljen iz različnih mikroprocesov, 

ki se delijo na dve glavni področji – divergentno-eksplorativno in konvergentno-integrativno 

(Lubart, Besançon in Barbot, 2012). Instrument ta dva procesa mišljenja meri na besedno-

literarnem in slikovno-likovnem področju. Slikovno-likovni podtesti se razlikujejo glede na 

vrsto spodbude, ki je lahko abstraktna ali konkretna/znana. Cilj divergentno-eksplorativnih 

podtestov je oblikovati toliko idej, kolikor jih največ lahko, medtem ko je pri konvergentno-

integrativnih podtestih cilj oblikovanje ene celotne dodelane ideje (Lubart idr., 2012).  

Test je sestavljen iz A in B oblike. Vsaka obsega uvodno nalogo, ki se ne vrednoti, in 8 

podtestov, ki sledijo v smiselnem zaporedju nalog, ki so časovno omejene. Za testiranje sta 

potrebna dva časovna termina v razmiku enega tedna, s katerim se poskuša ublažiti morebitne 

negativne vplive na testni rezultat posameznega učenca (npr. nerazpoloženost ali podobno), 

pred začetkom prvega testiranja učenec dobi ogrevalno nalogo v obliki tradicionalnega testa 

divergentnega mišljenja. 

Pri slikovno-likovnih podtestih divergentno-eksplorativnega mišljenja mora testiranec glede 

na podano obliko narisati toliko različnih risb, kolikor jih največ lahko, in v njih uporabiti to 

obliko. Pri slikovno-likovnih podtestih konvergentno-integrativnega mišljenja mora testiranec 

iz danih oblik izbrati najmanj štiri in tvoriti risbo, ki je zaključena celota. Besedno-literarni 

divergentno-eksplorativni podtesti od testiranca zahtevajo tvorjenje toliko različnih koncev 

zgodb, kolikor se jih največ izmisli, glede na podan začetek zgodbe oziroma tvorjenje toliko 

različnih začetkov zgodb, kolikor se jih največ lahko izmisli, glede na podan konec zgodbe. 
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Besedno-literarni konvergentno-integrativni podtesti pa od testiranca zahtevajo oblikovanje 

celotne zaključene zgodbe glede na podan naslov ali podane like, ki morajo biti vpleteni v 

zgodbo. 

EPoC je konstruktno veljaven, saj se ujema s svojim teoretičnim ozadjem. Idealni model testa 

tako ustreza štirim faktorjem: faktor divergentno-eksplorativnega slikovnega mišljenja (DG), 

faktor divergentno-eksplorativnega besednega mišljenja (DV), faktor konvergentno-

integrativnega slikovnega mišljenja (IG) in faktor konvergentno-integrativnega besednega 

mišljenja (IV) (Lubart idr., 2012). Notranja povezanost testa kaže, da so pri obeh oblikah 

podtesti, ki spadajo pod isti faktor, močno povezani, tiste, ki spadajo pod različne faktorje, pa 

šibkeje. Pri tem je pri A obliki opazna malce močnejša povezanost konvergentno-

integrativnih podtestov, kar pomeni, da se konvergentno-integrativno mišljenje ne izrazi tako 

specifično glede na področje, pri obliki B, pa je opazna malce močnejša povezanost 

divergentno-eksplorativnih podtestov, kar pomeni, da se divergentno-eksplorativno mišljenje 

pri tej obliki izrazi manj specifično glede na področje merjenja (Lubart idr., 2012). Analiza 

osmih spremenljivk, ki jih meri EPoC v obeh oblikah, se je izkazala za zadovoljivo: A: 81 % 

originalne variance in B: 74 % originalne variance. Kazalniki faktorske analize so pokazali 

precej dobro ujemanje dejanskih ugotovljenih vrednosti z idealnim modelom EPoC-a (Lubart 

idr., 2012). Iz faktorske analize veljavnosti EPoC kazalnikov pa je razvidno, da so štiri 

dimenzije testa zadovoljivo neodvisne in primerne za širšo rabo. 

Zunanja veljavnost EPoC-a je razvidna iz paralelnih študij s komplementarnimi kriteriji, 

kamor so bili zajeti tradicionalni divergentni testi, testi inteligentnosti, testi osebnosti in 

tradicionalni testi besednega divergentnega mišljenja. Pri tem so študije s tradicionalnimi 

divergentnimi testi pokazale zadovoljivo konvergentno in divergentno veljavnost EPoC-a in 

njegovih kazalnikov, medtem ko so študije s testom inteligentnosti (WISC-4) pokazale šibko 

povezanost z EPoC-om, kar je v skladu z obstoječo literaturo o povezanosti med 

ustvarjalnostjo in inteligentnostjo in kaže na to, da so kognitivne dimenzije, ki jih meri EPoC, 

drugačne od tistih, ki jih merijo tradicionalni testi inteligentnosti (Lubart idr., 2012). 

Zanesljivost EPoC-a se kaže v korelaciji med podtesti, ki kaže vrednosti med 0,60 in 0,78, in 

s Cronbach Alpha koeficientom, ki kaže vrednosti med 0,75 in 0,88 (Barbot idr., 2011). 

Identifikacija tipologije tipov ustvarjalnega potenciala, ki so predlagani v EPoC-u, je potekala 

v treh korakih: eksplorativni korak, kjer se je ugotavljalo potencialno število standardnih 

tipov, potrditveni korak, kjer je bila evalvirana notranja stabilnost klasifikacije in zadnji 
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korak, v katerem se je določil končni tip za vsakega otroka. Iz tega postopka izhaja pet 

standardnih tipov ustvarjalnega potenciala, ki so poimenovani po svojih najbolj izstopajočih 

aspektih: »visok« tip ustvarjalnega, »slikovni« tip ustvarjalnega potenciala, »besedni« tip 

ustvarjalnega potenciala, »integrativni« tip ustvarjalnega potenciala in »nizki« tip 

ustvarjalnega potenciala (Lubart idr., 2012). Tipi ustvarjalnega potenciala so individualni, ker 

z njimi ne primerjamo učencev med seboj, pač pa le ugotavljamo močna in šibka področja 

ustvarjalnega potenciala posameznega učenca. 

2.3.3 ZBIRANJE PODATKOV 

Zbiranje podatkov je potekalo maja, junija in oktobra 2016. Vsak učenec je bil testiran 

individualno v času pouka. Prvo testiranje je obsegalo uvodno nalogo in prve 4 podteste 

oblike A in je trajalo od 45 do 60 minut, drugo testiranje, ki je potekalo z enotedenskim 

razmikom od prvega, pa je zajemalo druge 4 podteste oblike A in trajalo od 45 do 55 minut. 

Testiranje je potekalo v prostorih, ki so jih za to pripravile šolske psihologinje, kjer ni bilo 

motečih dejavnikov. Testator je poskrbel za prijetno klimo, da se je učenec počutil sproščeno, 

in pred začetkom testiranja poskrbel, da so bili izpolnjeni vsi pogoji za testiranje po 

standardnem postopku. Pri podtestih slikovno-likovnega področja so testiranci izdelke risali s 

svinčnikom oziroma barvicami na list papirja (A6 ali A4). Pri podtestih besedno-literarnega 

področja so testiranci glede na navodila prosto govorili. Testator je govor posnel z 

diktafonom in ga kasneje za namene rabe v postopku vrednotenja prepisal. Učenci so lahko s 

podtestom zaključili predčasno, če so sklenili, da se ne morejo spomniti ničesar več, če pa so 

presegli predvideni čas, so bili opozorjeni, naj s podtestom počasi končajo. 

2.3.4 OBDELAVA PODATKOV 

Pridobljeni podatki EPoC testa so bili analizirani in ovrednoteni po standardnem postopku iz 

priročnika za uporabo testa – kvantitativno in kvalitativno. Pri vrednotenju izdelkov sva 

sodelovali študentki Poučevanja na razredni stopnji Pedagoške fakultete v Ljubljani, ki se z 

vprašanjem uporabe EPoC-a v slovenski osnovni šoli ukvarjava v svojih magistrskih delih. 

Obe sva se udeležili tudi 3-dnevne delavnice (od 7. 12. 2016 do 9. 12. 2016) o EPoC-u v 

organizaciji Centra za spodbujanje nadarjenosti na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, 

ki jo je vodil avtor Testa za merjenje ustvarjalnega potenciala Todd Lubart. Izdelki učencev 
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so bili vrednoteni po francoskih normah. Pri podtestih divergentno-eksplorativnega tipa se je 

vrednotila fluentnost, število izdelkov učenca, ki kaže visoko povezanost (okoli 0,80) z 

originalnostjo idej (Lubart idr., 2012), izdelki konvergentno-integrativnih podtestov pa so bili 

vrednoteni po 7-stopenjski lestvici, pri kateri 1 pomeni »nizko ustvarjalnost«, 7 pa »visoko 

ustvarjalnost«. Po obdelavi surovih rezultatov z uporabo ustreznih tabel iz priročnika so se 

oblikovali štirje kazalniki (DG, DV, IG, IV), s katerimi je bilo mogoče učence razvrstiti v 

ustrezne tipe ustvarjalnega potenciala. Za namen primerjave med učenci so bili rezultati 

EPoC-a po ustreznih tabelah pretvorjeni v količnike DG (70–135), DV (64–138), IG (65–

135) in IV (69–136). 

Rezultati TTCT testa ustvarjalnega mišljenja in Ravenovih progresivnih matric so bili za 

namene raziskave rangirani: 1 (nad 95), 2 (90–95), 3 (75–90), 4 (50–75), 5 (25–50), 6 (10–

25), 7 (pod 10). 

Odnosi med preučevanimi številčnimi in opisnimi spremenljivkami so bili analizirani s 

statističnim programom SPSS, pri čemer so bile izračunane osnovne statistike, Spearmanov 

koeficient korelacije in t-preizkus za neodvisne vzorce. 

  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                      Manca Kavčič; magistrsko delo 

43 
 

2.4 REZULTATI RAZISKAVE Z RAZLAGO 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati raziskave z razlago. Ugotovitve so predstavljene 

glede na tipe ustvarjalnega potenciala, ki so predvideni za Test za oceno ustvarjalnega 

potenciala (EPoC): »visoki« tip ustvarjalnega potenciala, »slikovni« tip ustvarjalnega 

potenciala, »besedni« tip ustvarjalnega potenciala, »integrativni« tip ustvarjalnega potenciala 

in »nizki« tip ustvarjalnega potenciala. Po predstavitvi posameznih tipov ustvarjalnega 

potenciala sledi predstavitev odnosa med EPoC koeficienti prepoznanih nadarjenih učencev 

in rezultati testov TTCT, WISC ali RPM oziroma podatki lestvice OLNAD07 iz postopka 

prepoznavanja nadarjenosti. 

2.4.1 »VISOKI« TIP USTVARJALNEGA POTENCIALA 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, koliko prepoznanih nadarjenih učencev, 

ki so sodelovali v raziskavi, se po rezultatih na EPoC testu uvršča v »visoki« tip ustvarjalnega 

potenciala. 

Tabela 2.  

Učenci, uvrščeni v »visoki« tip ustvarjalnega potenciala glede na spol in razred (f) 

SPOL 4. razred 5. razred 6. razred Skupaj 

ženski 2 3 5 10 

moški 1 4 4 9 

Skupaj 3 7 9 19 

 

V »visoki« tip ustvarjalnega potenciala se uvršča 19 (52,8 %) prepoznanih nadarjenih 

učencev: 2 učenki in 1 učenec 4. razreda, 3 učenke in 4 učenci 5. razreda ter 5 učenk in 4 

učenci 6. razreda. 

»Visoki« tip ustvarjalnega potenciala zajema učence, ki so dosegli relativno homogenost pri 

vseh štirih kazalnikih (DG, DV, IG, IV), od katerih je vsak dosegel vsaj povprečno ali pa 

nadpovprečno vrednost (Lubart idr., 2012). »Visoki« tip ustvarjalnega potenciala je tako 

povezan z vsaj povprečno učinkovitostjo na vseh štirih zajetih kazalnikih (Lubart idr., 2012). 

Kaže se lahko v različnih oblikah, saj je edini pogoj za uvrstitev v ta tip ustvarjalnega 
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potenciala doseganje povprečja, zato se v ta tip uvrstijo tako učenci s povprečnimi 

vrednostmi (4) kazalnikov, kot tudi učenci z najvišjimi vrednostmi (7) kazalnikov. 

 

Graf 2. »Visoki« tip ustvarjalnega potenciala: učenka 14 (10 let, 5. razred), prepoznana na 

OLNAD07 učnem, vodstvenem, tehničnem, glasbenem, literarnem in dramskem področju 

 

Iz grafa 2 je razvidna možna porazdeljenost kazalnikov (DG, DV, IG, IV), ki se uvršča v 

»visok« tip ustvarjalnega potenciala, pri katerem kazalniki dosegajo močno nadpovprečne 

vrednosti. 
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Graf 3. »Visoki« tip ustvarjalnega potenciala: učenec 13 (9 let, 5. razred), prepoznan na RPM 

in OLNAD07 tehničnem področju 

 

Iz grafa 3 je razvidna možna porazdeljenost kazalnikov (DG, DV, IG, IV), ki se uvršča v 

»visok« tip ustvarjalnega potenciala, pri katerem kazalniki ne dosegajo močno nadpovprečnih 

vrednosti. 

»Visoki« tip ustvarjalnega potenciala je, kot potrjujejo tudi dobljeni rezultati, prisoten v vseh 

starostnih kategorijah (Lubart idr., 2012). Nekoliko bolj je značilen za dekleta, a zgolj zato, 

ker so nagnjena k doseganju bolj homogenih rezultatov na testu, medtem ko so rezultati 

dečkov pogosto heterogeni (Lubart idr., 2012), a to iz dobljenih rezultatov ni posebej 

razvidno. V »visoki« tip ustvarjalnega potenciala se je uvrstila večina (52,8 %) sodelujočih 

prepoznanih nadarjenih učencev, iz česar lahko sklepamo, da so prepoznani nadarjeni učenci 

nagnjeni k visoki učinkovitosti na vseh štirih kazalnikih ustvarjalnega potenciala, torej k vsaj 

povprečnim homogenim rezultatom na EPoC testu. 

2.4.2  »SLIKOVNI« TIP USTVARJALNEGA POTENCIALA 

Pri drugem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, koliko prepoznanih nadarjenih 

učencev, ki so sodelovali v raziskavi, se po rezultatih na EPoC testu uvršča v »slikovni« tip 

ustvarjalnega potenciala. 
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Tabela 3.  

Učenci, uvrščeni v »slikovni« tip ustvarjalnega potenciala glede na spol in razred (f) 

SPOL 4. razred 5. razred 6. razred Skupaj 

ženski 0 0 2 2 

moški 1 0 1 2 

Skupaj 1 0 3 4 

 

V »slikovni« tip ustvarjalnega potenciala se uvrščajo 4 prepoznani nadarjeni učenci: 1 učenec 

4. razreda ter 2 učenki in 1 učenec 6. razreda 

 »Slikovni« tip ustvarjalnega potenciala zajema učence, pri katerih kazalnika DG in IG 

prevladata nad kazalnikoma DV in IV, katerih vrednosti sta navadno pod povprečjem (Lubart 

idr., 2012).  

 

Graf 4. »Slikovni« tip ustvarjalnega potenciala: učenka 2 (11 let, 6. razred), prepoznana na 

OLNAD07 literarnem področju 

 

Iz grafa 4 je razvidna možna porazdeljenost kazalnikov (DG, DV, IG, IV), ki se uvršča v 

»slikovni« tip ustvarjalnega potenciala, pri katerem kazalnika DG in IG kažeta močno 

nadpovprečno vrednost. Kazalnik IV ima podpovprečno vrednost, medtem ko kazalnik DV v 

tem primeru nima značilne podpovprečne vrednosti za »slikovni« tip ustvarjalnega 
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potenciala, kar lahko pripišemo poudarku, ki ga šolski sistem daje razvoju besednega 

področja. 

»Slikovni« tip ustvarjalnega potenciala je precej pogost, čeprav to iz dobljenih podatkov ni 

razvidno, nagnjenost k temu tipu pa ni odvisna od spola (Lubart idr., 2012). Pogostost 

»slikovnega« tipa ustvarjalnega potenciala in njegova neodvisnost od spola sta lahko 

posledici poudarjanja slikovno-likovnega izražanja v predšolski vzgoji, ki se sicer v manjšem 

obsegu nadaljuje tudi v osnovni šoli. 

2.4.3 »BESEDNI« TIP USTVARJALNEGA POTENCIALA 

Pri tretjem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, koliko prepoznanih nadarjenih učencev, 

ki so sodelovali v raziskavi, se po rezultatih na EPoC testu uvršča v »besedni« tip 

ustvarjalnega potenciala. 

Tabela 4.  

Učenci, uvrščeni v »besedni« tip ustvarjalnega potenciala glede na spol in razred (f) 

SPOL 4. razred 5. razred 6. razred Skupaj 

ženski 0 1 3 4 

moški 2 2 2 6 

Skupaj 2 3 5 10 

 

V »besedni« tip ustvarjalnega potenciala se uvršča 10 (27,8 %) prepoznanih nadarjenih 

učencev: 2 učenca 4. razreda, 1 učenka in 2 učenca 5. razreda ter 3 učenke in 2 učenca 6. 

razreda. 

»Besedni« tip ustvarjalnega potenciala kaže jasno prevlado uspešnosti pri besedno-literarnih 

podtestih, torej pri kazalnikih DV in IV. 
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Graf 5. »Besedni« tip ustvarjalnega potenciala: učenka 9 (12 let, 6. razred), prepoznana na 

RPM 

 

Iz grafa 5 je razvidna možna porazdeljenost kazalnikov (DG, DV, IG, IV), ki se uvršča v 

»besedni« tip ustvarjalnega potenciala, pri katerem kazalnika DV in IV kažeta močno 

nadpovprečno vrednost, medtem ko sta vrednosti kazalnikov DG in IG povprečni. 

»Besedni« tip ustvarjalnega potenciala je največkrat opažen pri učencih od 3. do 5. razreda in 

večkrat pri dečkih kot pri deklicah (Lubart idr., 2012). V omenjeno starostno skupino spadajo 

tako rekoč vsi sodelujoči učenci v raziskavi, tako da dobljeni podatki tega ne morejo ne 

potrditi ne ovreči, potrjujejo pa prevlado dečkov (60 %). Lubart idr. (2012) prevlado 

besedno-literarnega področja nad slikovno-likovnim področjem pri starejši skupini otrok 

pripisujejo dejstvu, da šolski programi dajejo prvemu bistveno več pozornosti. Tako je tudi 

pri nas, saj je slikovno-likovno izražanje v prvih letih šolanja še sestavni del različnih šolskih 

predmetov, medtem ko se kasneje skoraj v celoti omeji na likovno vzgojo. 

2.4.4 »INTEGRATIVNI« TIP USTVARJALNEGA POTENCIALA 

Pri četrtem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, koliko prepoznanih nadarjenih učencev, 

ki so sodelovali v raziskavi, se po rezultatih na EPoC testu uvršča v »integrativni« tip 

ustvarjalnega potenciala. 
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Izključno v »integrativni« tip ustvarjalnega potenciala se ne uvršča nobeden od prepoznanih 

nadarjenih učencev iz vzorca, se je pa pri 2 učenkah, eni iz 4. in eni iz 5. razreda, ki sicer 

spadata v »visoki« tip ustvarjalnega potenciala, pokazala prevlada integrativnih kazalnikov 

(IG in IV). 

 

Graf 6. »Visoki«/»integrativni« tip ustvarjalnega potenciala: učenka 15 (10 let, 5. razred), 

prepoznana na OLNAD07 učnem, glasbenem, literarnem in dramskem področju 

 

Iz grafa 6 je razvidna možna porazdeljenost kazalnikov (DG, DV, IG, IV), ki se uvršča v 

»visoki« tip ustvarjalnega potenciala, ki kaže tudi značilnosti »integrativnega« tipa 

ustvarjalnega potenciala, saj vrednosti kazalnikov IG in IV dosegata močno nadpovprečno 

vrednost, medtem ko kazalnika DG in DV dosegata nižji vrednosti. 

»Integrativni« tip ustvarjalnega potenciala sicer zajema učence, pri katerih integrativna 

kazalnika (IG in IV) prevladata nad divergentnima (DG in DV) in se njuni vrednosti navadno 

ne ločita za več kot eno točko, vrednosti kazalnika DG in kazalnika DV pa sta povprečni ali 

podpovprečni, a navadno vseeno ne zelo nizki. V »integrativni« tip ustvarjalnega potenciala 

spadajo tudi učenci, pri katerih zaradi dobro razvitih jezikovnih sposobnosti kazalnik DV 

preseže povprečje, medtem ko kazalnik DG ostane povprečen ali podpovprečen (Lubart idr., 

2012). »Integrativni« tip ustvarjalnega potenciala ni povezan z razvojnimi dejavniki ali 

spolom (Lubart idr., 2012). 
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2.4.5 »NIZKI« TIP USTVARJALNEGA POTENCIALA 

Pri petem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, koliko prepoznanih nadarjenih učencev, 

ki so sodelovali v raziskavi, se po rezultatih na EPoC testu uvršča v »nizki« tip ustvarjalnega 

potenciala. 

Tabela 5.  

Učenci, uvrščeni v »nizki« tip ustvarjalnega potenciala glede na spol in razred (f) 

SPOL 4. razred 5. razred 6. razred Skupaj 

ženski 0 1 0 1 

moški 0 0 0 0 

Skupaj 0 1 0 1 

 

V »nizki« tip ustvarjalnega potenciala se uvršča 1 prepoznana nadarjena učenka iz 5. razreda. 

V »nizki« tip ustvarjalnega potenciala se uvrščajo učenci, katerih EPoC kazalniki odražajo 

relativno homogene nizke vrednosti, ki so podpovprečne pri najmanj treh kazalnikih. Pri tem 

razlika med njimi navadno ne presega dveh ali treh točk (Lubart idr., 2012). 

 

Graf 7. »Nizki« tip ustvarjalnega potenciala: učenka 27 (10 let, 5. razred), prepoznana na 

TTCT in RPM ter OLNAD07 učnem, literarnem, likovnem, glasbenem in vodstvenem 

področju 
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Iz grafa 7 je razvidna možna porazdeljenost kazalnikov (DG, DV, IG, IV), ki se uvršča v 

»nizki« tip ustvarjalnega potenciala, pri katerem sta vrednosti kazalnikov DG in IV 

povprečni, vrednosti kazalnikov DV in IG pa pod povprečjem. 

Tip »nizkega« ustvarjalnega potenciala ni nujno povezan z razvojnim faktorjem, saj je bil 

pogosteje opažen pri učencih, ki že obiskujejo šolo kot pri otrocih v vrtcu in je enakomerno 

porazdeljen med obema spoloma (Lubart idr., 2012). Pri ugotovljenem »nizkem« tipu 

ustvarjalnega potenciala se je treba prepričati o homogenosti rezultatov učenca pri vsakem od 

štirih kazalnikov in o vlogi učenčeve motivacije za reševanje zastavljenih podtestov, kar 

omogoči ponovitev testiranja po preteku določenega časovnega obdobja (Lubart idr., 2012). 

Lubart idr. (2012) poudarjajo, da ni nujno, da ugotovljen nizki ustvarjalni potencial ostane tak 

tudi naprej. 

2.4.6 »DIVERGENTNI« TIP USTVARJALNEGA POTENCIALA 

O »divergentnem« tipu ustvarjalnega potenciala se v raziskovalnih vprašanjih nismo 

spraševali, saj omenjeni tip ni eden izmed petih, ki so se v normativnem vzorcu pokazali kot 

prevalentni, kljub temu pa obstaja možnost, da se ta tip ustvarjalnega potenciala pojavi 

(Lubart idr., 2012).  

Tabela 6.  

Učenci, uvrščeni v »divergentni« tip ustvarjalnega potenciala glede na spol in razred (f) 

SPOL 4. razred 5. razred 6. razred Skupaj 

ženski 0 1 1 2 

moški 0 0 0 0 

Skupaj 0 1 1 2 

 

Izrazit »divergentni« tip ustvarjalnega potenciala kažeta 2 prepoznani nadarjeni učenki, ena iz 

5. in ena iz 6. razreda. 

»Divergentni« tip ustvarjalnega potenciala kaže večjo uspešnost pri podtestih divergentno-

eksplorativnega tipa oziroma pri divergentnih kazalnikih (DG in DV), pri tem pa vrednosti 

integrativnih kazalnikov (IG in IV) ne presežeta povprečne vrednosti (Lubart idr., 2012). 
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Graf 8. »Divergentni« tip ustvarjalnega potenciala: učenka 18 (10 let, 5. razred), prepoznana 

na RPM in OLNAD07 učnem in literarnem področju 

 

Iz grafa 8 je razvidna možna porazdeljenost kazalnikov (DG, DV, IG, IV), ki se uvršča v 

»divergentni« tip ustvarjalnega potenciala, pri katerem sta vrednosti kazalnikov DG in DV 

močno nadpovprečni, vrednosti kazalnikov IG in IV pa pod povprečjem. 

Prevlada divergentnih kazalnikov se je pokazala tudi pri 16 drugih učencih iz vzorca, ki so se 

sicer glede na vrednosti vseh štirih kazalnikov uvrstili v katerega od petih tipov ustvarjalnega 

potenciala, ki so se v normativnem vzorcu pokazali kot prevalentni. 

2.4.7 ODNOS MED EPoC KOLIČNIKI PREPOZNANIH NADARJENIH 

UČENCEV IN NJIHOVIMI DOSEŽENIMI REZULTATI NA TTCT TESTU 

USTVARJALNEGA MIŠLJENJA 

Pri šestem raziskovalnem vprašanju nas je zanimal odnos med EPoC količniki prepoznanih 

nadarjenih učencev in njihovimi doseženimi rezultati na TTCT testu ustvarjalnega mišljenja. 
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Tabela 7.  

Odnos med količniki EPoC testa in rezultati TTCT testa 

 Spearmanov korelacijski koeficient 

KOLIČNIK ρ p 

DG - 0,038 0,826 

DV 0,173 0,313 

IG - 0,099 0,566 

IV - 0,245 0,149 

 

Količniki EPoC testa prepoznanih nadarjenih učencev in rezultati teh učencev na TTCT testu 

ustvarjalnega mišljenja niso v statistično pomembni zvezi, med njimi ni statistično 

pomembne povezanosti (p > 0,050). 

Med EPoC obliko A in nalogo nenavadni načini uporabe kartonskih škatel besednega testa 

TTCT je bila sicer v študijah ugotovljena zadovoljiva povezanost: risanje 1 (0,43), risanje 2 

(0,35), konci zgodbe (0,45), začetki zgodbe (0,39), Ključavnica (0,38), literarni junaki (0,48), 

kazalnik DG (0,41), kazalnik DV (0,47) in kazalnik IV (0,48) (Lubart idr., 2012), kar pa se 

pri sicer specifičnem, a majhnem vzorcu te raziskave ne pokaže. Na rezultat lahko vpliva tudi 

dejstvo, da je TTCT test ustvarjalnega mišljenja vrednoten po slovenskih normah, medtem ko 

je bil EPoC v tej raziskavi vrednoten po francoskih, saj slovenskih norm še ni.  

2.4.8 ODNOS MED EPoC KOLIČNIKI PREPOZNANIH NADARJENIH 

UČENCEV IN NJIHOVIMI DOSEŽENIMI REZULTATI NA TESTU 

SPOSOBNOSTI WISC ALI RPM 

Pri sedmem raziskovalnem vprašanju nas je zanimal odnos med EPoC količniki prepoznanih 

nadarjenih učencev in njihovimi doseženimi rezultati na testih sposobnosti WISC ali RPM. 

Vsi učenci iz vzorca so bili v postopku prepoznavanja nadarjenosti za splošno intelektualno 

sposobnost testirani z RPM, zato odnosa med EPoC količniki in WISC nismo raziskali. RPM 

v raziskovalnem vprašanju ne definiramo bolj podrobno, saj nimamo podatka o tem, s katero 

obliko, standardnimi progresivnimi ali barvnimi progresivnimi matricami, so bili učenci iz 

vzorca testirani v postopku prepoznavanja nadarjenosti. 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                      Manca Kavčič; magistrsko delo 

54 
 

Tabela 8.  

Odnos med količniki EPoC testa in rezultati RPM 

 Spearmanov korelacijski koeficient 

KOLIČNIK ρ p 

DG 0,137 0,424 

DV 0,044 0,799 

IG - 0,151 0,381 

IV - 0,323 0,055 

 

Količniki EPoC testa prepoznanih nadarjenih učencev in rezultati teh učencev na RPM niso v 

statistično pomembni zvezi, med njimi ni statistično pomembne povezanosti (p > 0,050). 

Študije s testom inteligentnosti (WISC-4) so pokazale le šibko povezanost z IG (0,21) in IV 

(0,25) kazalnikoma EPoC, kar je v skladu z obstoječo literaturo o povezanosti med 

ustvarjalnostjo in inteligentnostjo in kaže na to, da so kognitivne dimenzije, ki jih meri EPoC, 

drugačne od tistih, ki jih merijo tradicionalni testi inteligentnosti (Lubart, idr., 2012), v naši 

raziskavi pa povezave med količniki EPoC in rezultati RPM, morda tudi zaradi majhnosti 

vzorca, ni bilo zaznati. Nakazan je sicer trend povezanosti med RPM in IV (p = 0,055), pri 

čemer se kaže obratno sorazmerni odnos (r = - 0,323), saj so bili visoki rezultati na EPoC 

testu razvrščeni v kategorije od 1 do 7 obratno kot visoki rezultati na RPM testu; rezultat je v 

soglasju s potrjeno nizko, a pozitivno korelacijo med merjenima spremenljivkama (Lubart 

idr., 2012). 

2.4.9 ODNOS MED EPoC KOLIČNIKI PREPOZNANIH NADARJENIH 

UČENCEV IN UČITELJEVO OCENO NADARJENOSTI (OLNAD07) TEH 

UČENCEV 

Pri osmem raziskovalnem vprašanju nas je zanimal odnos med EPoC količniki prepoznanih 

nadarjenih učencev in oceno nadarjenosti (OLNAD07) teh učencev. Ker smo iz sodelujočih 

šol pridobili le podatek o tem, ali je bil posamezen učenec na določeni lestvici OLNAD07 

prepoznan kot nadarjen ali ne, smo izvedli serijo t-preizkusov, da bi ugotovili, ali se učenci 

glede prepoznavnosti nadarjenosti na posameznem področju razlikujejo med seboj glede na 

izraženost posameznega EPoC količnika. 
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Tabela 9.  

Odnos med količniki EPoC testa in učnim področjem OLNAD07 

EPoC 

količnik 

učno 

področje 

N M SD t-preizkus 

t df p 

DG da 16 118,69 10,61 -1,277 34 0,210 

ne 20 123,30 10,90 

DV da 16 125,50 15,30 -0,42 34 0,967 

ne 20 125,70 13,33 

IG da 16 104,44 12,01 0,520 34 0,606 

ne 20 102,70 7,96 

IV da 16 113,56 14,22 2,885 34 0,007 

ne 20 100,65 12,61 

 

Iz tabele 9 je razvidno, da imajo učenci, ki so jih učitelji prepoznali kot učno nadarjene, 

statistično pomembno višji količnik IV (integrativno-verbalno področje) od učencev, ki na tej 

lestvici OLNAD07 niso bili prepoznani kot učno nadarjeni (t = 2,885, df (34), p = 0,007). 

Glede na prepoznavnost učne nadarjenosti se učenci med seboj ne razlikujejo statistično 

pomembno (p > 0,050) po ostalih EPoC količnikih (tabela 9). 

Tabela 10.  

Odnos med količniki EPoC testa in literarnim področjem OLNAD07 

EPoC 

količnik 

literarno 

področje 

N M SD t-preizkus 

t df p 

DG da 12 121,00 10,31 - 0,096 34 0,924 

ne 24 121,38 11,35 

DV da 12 126,00 16,30 0,116 34 0,908 

ne 24 125,42 13,12 

IG da 12 107,25 13,21 1,385 14,440 0,187 

ne 24 101,58 7,28 

IV da 12 112,67 14,83 1,880 34 0,069 

ne 24 103,25 13,84 

 

Iz tabele 10 je razvidno, da se učenci, ki so jih učitelji prepoznali kot literarno nadarjene, in 

učenci, ki na tem področju niso bili prepoznani kot nadarjeni, po EPoC količnikih ne 

razlikujejo statistično pomembno (p > 0,050). 

  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                      Manca Kavčič; magistrsko delo 

56 
 

Tabela 11.  

Odnos med količniki EPoC testa in vodstvenim področjem OLNAD07 

EPoC 

količnik 

vodstveno 

področje 

N M SD t-preizkus 

t df p 

DG da 13 12,15 9,93 0,370 34 0,713 

ne 23 120,74 11,55 

DV da 13 124,15 18,14 - 0,463 34 0,646 

ne 23 126,43 11,47 

IG da 13 102,31 8,87 - 0,528 34 0,601 

ne 23 104,13 10,49 

IV da 13 111,46 14,91 1,593 34 0,120 

ne 23 103,52 14,05 

 

Iz tabele 11 je razvidno, da se učenci, ki so jih učitelji prepoznali kot vodstveno nadarjene, in 

učenci, ki na tem področju niso bili prepoznani kot nadarjeni, po EPoC količnikih ne 

razlikujejo statistično pomembno (p > 0,050). 

Tabela 12.  

Odnos med količniki EPoC testa in glasbenim področjem OLNAD07 

EPoC 

količnik 

glasbeno 

področje 

N M SD t-preizkus 

t df p 

DG da 11 120,82 12,16 - 0,156 34 0,877 

ne 25 121,44 10,51 

DV da 11 126,09 16,85 0,134 34 0,894 

ne 25 125,40 12,98 

IG da 11 104,18 13,92 0,283 34 0,779 

ne 25 103,16 7,77 

IV da 11 114,55 14,03 2,351 34 0,025 

ne 25 102,80 13,71 

 

Iz tabele 12 je razvidno, da imajo učenci, ki so jih učitelji prepoznali kot glasbeno nadarjene, 

statistično pomembno višji količnik IV (integrativno-verbalno področje) od učencev, ki na tej 

lestvici OLNAD07 niso bili prepoznani kot glasbeno nadarjeni (t = 2,351, df (34), p = 0,025). 

Glede na prepoznavnost glasbene nadarjenosti se učenci med seboj ne razlikujejo statistično 

pomembno (p > 0,050) po ostalih EPoC količnikih (tabela 12). 
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Tabela 13.  

Odnos med količniki EPoC testa in likovnim področjem OLNAD07 

EPoC 

količnik 

likovno 

področje 

N M SD t-preizkus 

t df p 

DG da 6 118,50 15,35 - 0,674 34 0,505 

ne 30 121,80 10,00 

DV da 6 119,33 19,73 - 1,209 34 0,235 

ne 30 126,87 12,67 

IG da 6 100,50 6,02 - 0,806 34 0,426 

ne 30 104,07 10,42 

IV da 6 108,83 13,26 0,442 34 0,661 

ne 30 105,90 15,10 

 

Iz tabele 13 je razvidno, da se učenci, ki so jih učitelji prepoznali kot likovno nadarjene, in 

učenci, ki na tem področju niso bili prepoznani kot nadarjeni, po EPoC količnikih ne 

razlikujejo statistično pomembno (p > 0,050). 

Tabela 14.  

Odnos med količniki EPoC testa in dramskim področjem OLNAD07 

EPoC 

količnik 

dramsko 

področje 

N M SD t-preizkus 

t df p 

DG da 6 123,67 6,80 0,591 34 0,558 

ne 30 120,77 11,54 

DV da 6 130,67 9,33 0,966 34 0,341 

ne 30 124,60 14,70 

IG da 6 109,17 16,63 0,985 5,452 0,366 

ne 30 102,33 7,83 

IV da 6 122,83 9,79 3,442 34 0,002 

ne 30 103,10 13,27 

 

Iz tabele 14 je razvidno, da imajo učenci, ki so jih učitelji prepoznali kot dramsko nadarjene, 

statistično pomembno višji količnik IV (integrativno-verbalno področje) od učencev, ki na tej 

lestvici OLNAD07 niso bili prepoznani kot dramsko nadarjeni (t = 3,442, df (34), p = 0,002). 

Glede na prepoznavnost dramske nadarjenosti se učenci med seboj ne razlikujejo statistično 

pomembno (p > 0,050) po ostalih EPoC količnikih (tabela 14). 
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Tabela 15.  

Odnos med količniki EPoC testa in tehničnim področjem OLNAD07 

količnik tehnično 

področje 

N M SD t-preizkus 

t df p 

DG da 9 121,44 9,72 0,061 34 0,952 

ne 27 121,19 11,40 

DV da 9 129,78 11,65 1,030 34 0,310 

ne 27 124,22 14,67 

IG da 9 106,78 8,00 1,169 34 0,251 

ne 27 102,37 10,29 

IV da 9 106,89 15,29 0,116 34 0,908 

ne 27 106,22 14,76 

 

Iz tabele 15 je razvidno, da se učenci, ki so jih učitelji prepoznali kot tehnično nadarjene, in 

učenci, ki na tem področju niso bili prepoznani kot nadarjeni, po EPoC količnikih ne 

razlikujejo statistično pomembno (p > 0,050). 

Tabela 16.  

Odnos med količniki EPoC testa in telesno-gibalnim področjem OLNAD07 

količnik telesno- 

gibalno 

področje 

N M SD t-preizkus 

t df p 

DG da 11 120,27 10,97 - 0,353 34 0,726 

ne 25 121,68 11,02 

DV da 11 120,64 14,86 - 1,433 34 0,161 

ne 25 127,80 13,36 

IG da 11 102,55 9,32 - 0,370 34 0,714 

ne 25 103,88 10,23 

IV da 11 101,82 9,46 - 1,524 30,977 0,138 

ne 25 108,40 16,21 

 

Iz tabele 16 je razvidno, da se učenci, ki so jih učitelji prepoznali kot telesno-gibalno 

nadarjene, in učenci, ki na tem področju niso bili prepoznani kot nadarjeni, po EPoC 

količnikih ne razlikujejo statistično pomembno (p > 0,050). 

V dokumentu Ocenjevalne lestvice nadarjenosti učenca – izpopolnjena oblika (OLNAD07) 

(Bezić idr., 2008) je nadarjeno vedenje učencev na učnem, glasbenem in dramskem področju 

opisano tako: 

- Učno področje (tudi akademsko) se kaže v učenčevi razgledanosti, zanimanju za 

različna področja in znanju iz teh področjih, ki jih šolski kurikulum lahko ne zajema. 
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Učenec ima izredno bogat besedni zaklad, glede pridobivanja informacij (znanja) je 

samoiniciativen in notranje motiviran. Za te učence so navadno značilne visoke šolske 

ocene in dosežki na različnih tekmovanjih (npr. Vesela šola, Kenguru ipd.). 

- Glasbeno področje se kaže pri učencih, ki se zanimajo in ukvarjajo z glasbo. 

Običajno obiskujejo glasbeno šolo in/ali so tudi dosegli uspehe na različnih glasbenih 

tekmovanjih. V šoli se ti talentirani učenci zanimajo za glasbo, jo radi poslušajo, 

poustvarjajo (petje, igranje inštrumenta, sodelovanje v pevskem zboru ipd.) in si tudi 

sami izmišljajo izvirne melodije. Zapomnitev in izvajanje melodičnih ali ritmičnih 

vzorcev jim ne povzroča težav, na glasbo pa se tudi čustveno odzivajo. 

- Dramsko področje se kaže v učenčevem sproščenem nastopanju, njegovi želji po 

vživljanju v različne vloge (improviziranje, imitiranje, uporaba mimike in telesne 

govorice) in nastopanju pred občinstvom. Učenec s talentom na dramskem področju 

dobro opazuje vedenje in čustva drugih, sam pa zna pri njih ustvariti čustveno 

napetost in odziv.  

 

Iz ugotovljene statistično pomembne razlike med učenci, ki so bili prepoznani na OLNAD07 

učnem, glasbenem ali dramskem področju, pri čemer je IV (integrativno-verbalno področje) 

količnik EPoC testa pri skupini prepoznanih učencev višji kot pri skupini učencev, ki na teh 

področjih niso bili prepoznani kot nadarjeni, je mogoče sklepati, da učitelji kot nadarjene 

dojemajo učence, ki imajo visok šolski uspeh oziroma izstopajo po svoji zmožnosti in želji po 

izražanju na glasbenem in/ali dramskem področju. Z vsem trojim je povezana visoka 

sposobnost besednega izražanja in sinteze, hkrati tudi visoka samozavest in želja po 

dokazovanju/nastopanju. Taki učenci glede na delitev nadarjenih učencev v profile po 

Neihart in Betts (2010, v Juriševič, 2012) lahko sodijo v samozavesten ali pa v uspešen profil. 

Za prve je značilna notranja motiviranost, samozavest, ambicioznost, odsotnost strahu pred 

neuspehom, obvladovanje socialnih veščin, samostojno delo, usmerjenost vase, proizvajanje 

znanja, dobri odnosi z vrstniki. Taki učenci so sprejeti in občudovani, učitelji in starši pa jih 

vidijo kot sposobne in odgovorne. Za učence iz uspešnega profila je značilna visoka učna 

samopodoba, zunanja motiviranost z iskanjem potrditve pri učiteljih, prilagajanje, izogibanje 

tveganju ipd. Učence vrstniki vidijo kot zelo uspešne, radi jih imajo tudi učitelji in starši, 

zaradi česar se lahko zgodi, da njihove sposobnosti precenijo. 

Učitelja tako lahko prepričajo naštete lastnosti in ne dejanska nadarjenost učenca za določeno 

področje, zaradi osredotočenosti na omenjene lastnosti prejšnjih dveh profilov pa lahko 
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spregleda učence, ki po Neihart in Betts (2010, v Juriševič, 2012) lahko sodijo v štiri 

preostale profile nadarjenih učencev: ustvarjalen profil, podtalen profil, rizičen profil in 

dvojno/večkratno izjemen profil. Nadarjeni učenci v teh profilih so lahko zdolgočaseni, 

obrambno naravnani, občutljivi, negotovi v socialnih vlogah in pod pritiskom, energični, 

nihajoči v samozavesti, konfliktni, nesprejeti, uporniški do avtoritet, nedružabni, psihično 

manj stabilni z nejasnim zaznavanjem samega sebe, lahko imajo slabo učno samopodobo in 

zavlačujejo s šolskim delom. 

Iz delitve nadarjenih učencev v 6 profilov vidimo, da ima nadarjenost različne spektre, ki pri 

učiteljih, starših in vrstnikih niso nujno sprejeti kot pozitivni. Prepoznavanje nadarjenosti je 

zato zelo kompleksen proces, ki zahteva specifično znanje in močno občutljivost učiteljev za 

dogajanje v razredu in delovanje posameznega učenca v razredni situaciji. Ob tem se mora 

učitelj osvoboditi osebnih sodb oziroma stereotipnih predstav o učencih in prepričanja, da je 

nadarjen lahko le učenec z visokim učnim ali katerim drugim uspehom (Juriševič, 2014). 

  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                      Manca Kavčič; magistrsko delo 

61 
 

3 SKLEPI  

Namen magistrskega dela je bil preizkus uporabe EPoC-a v slovenski osnovni šoli, s tem pa 

ugotoviti, kakšen ustvarjalni potencial kažejo prepoznani nadarjeni slovenski učenci od 4. do 

6. razreda. Poleg tega nas je zanimalo, v kakšnem odnosu so rezultati testa EPoC z merami, 

uporabljenimi za prepoznavanje nadarjenih učencev (OLNAD07, WISC ali RPM, TTCT), in 

kakšen je možen doprinos EPoC testa k nadaljnjemu ugotavljanju ustvarjalnosti in 

prepoznavanju nadarjenih učencev pri vsakodnevnem delu učiteljev v slovenskem prostoru. 

Rezultati so pokazali, da 19 (52,8 %) izmed prepoznanih nadarjenih učencev iz vzorca sodi v 

»visoki« tip ustvarjalnega potenciala, 4 (11,1 %) v »slikovni« tip ustvarjalnega potenciala, 10 

(27,8 %) v »besedni« tip ustvarjalnega potenciala, 1 (2,8 %) v »nizki« tip ustvarjalnega 

potenciala in 2 (5,5 %) v »divergentni« tip, kljub temu da se ta tip v normativnem vzorcu ni 

pokazal (Lubart idr., 2012). V »integrativni« tip ustvarjalnega potenciala se ni uvrstil noben 

učenec iz vzorca raziskave. 

Ugotovili smo, da količniki EPoC testa prepoznanih nadarjenih učencev z rezultati teh 

učencev na TTCT testu ustvarjalnega mišljenja niso v statistično pomembni zvezi in niso 

statistično pomembno povezani, kar se odklanja od ugotovitev študij, ki omenjajo 

zadovoljivo povezanost EPoC testa s TTCT testom ustvarjalnega mišljenja (Lubart idr., 

2012). Kar dodatno vzbuja pozornost, je ugotovitev, da je bila učenka, uvrščena v »nizki« tip 

ustvarjalnega potenciala na EPoC testu, na TTCT testu ustvarjalnega mišljenja prepoznana 

kot nadarjena. Odnos med testoma bi bilo tako zelo smiselno preučiti na večjem vzorcu in z 

uporabo slovenskih norm EPoC testa. 

Količniki EPoC testa prepoznanih nadarjenih učencev prav tako niso v statistično pomembni 

zvezi in statistično pomembno povezani z rezultati teh učencev na RPM, pri čemer se 

nakazuje trend povezanosti med RPM in IV količnikom (r = - 0,323, p = 0,055), ki je v 

soglasju s potrjeno nizko povezanostjo obeh spremenljivk (Lubart idr., 2012). Omenjeni 

odnos bi bilo smiselno natančneje preučiti z uporabo slovenskih norm EPoC testa na večjem 

vzorcu. 

Iz ugotovljene statistično pomembne razlike med učenci, ki so bili prepoznani na OLNAD07 

učnem, glasbenem ali dramskem področju, pri čemer je IV (integrativno-verbalno področje) 

količnik EPoC testa pri skupini prepoznanih učencev višji kot pri skupini učencev, ki na teh 

področjih niso bili prepoznani kot nadarjeni, bi bilo mogoče sklepati, da učitelji kot nadarjene 
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dojemajo oziroma prepoznavajo učence, ki so močni predvsem po svoji zmožnosti in želji po 

izražanju na splošnem učnem, glasbenem in/ali dramskem področju, pri čemer lahko 

dejansko nadarjenost teh učencev bodisi ustrezno ocenijo ali celo precenijo oziroma morda iz 

tega razloga spregledajo nadarjene učence, ki kažejo vedenje, ki ni zajeto v prej omenjenih 

področjih. 

Gibanje P21 Partnership for 21st century learning
 
(b.d.) je ustvarjalnost skupaj s kritičnim 

mišljenjem, sodelovanjem in komunikacijo uvrstilo med najbolj pomembne spretnosti za 

uspešno izobraževanje in zaposlovanje v 21. stoletju. Zavedanje o pomenu ustvarjalnosti je 

tako v svetu vedno večje. Za doseganje konkretnih rezultatov ga je treba vnesti v šolsko 

okolje, za kar pa ni dovolj priznavanje pomena ustvarjalnosti v šolskih programih, pač pa je 

ključno spodbujanje zanimanja za ustvarjalnost in njeno razumevanje pri učiteljih, ki s svojim 

delom neposredno vplivajo na razvoj ustvarjalnega potenciala otrok. 

Mnogo koristi na tem področju si lahko obetamo od EPoC-a, ki zajema večplastnost 

ustvarjalnega mišljenja – divergentno-eksplorativno mišljenje, konvergentno-integrativno 

mišljenje in izražanje na različnih področjih (Lubart idr., 2012) in zaradi tega najbolje oceni 

ustvarjalni potencial posameznika. Testiranje z njim lahko izvajajo tudi učitelji, kar lahko 

poveča njihovo zanimanje za koncept ustvarjalnosti, jih spodbudi k izobraževanju na tem 

področju in izzove ponoven premislek o njihovem načinu poučevanja, kar pa lahko vodi v 

konkretne spremembe, ki lahko omogočijo ustvarjanje bolj spodbudnega okolja za razvoj 

ustvarjalnega potenciala učencev. Podtesti EPoC-a so zastavljeni tako, da simulirajo 

vsakdanje situacije, v katerih se lahko izrazi ustvarjalni potencial, iz dejanskih področij, na 

katerih se bodo posamezniki kasneje lahko izkazali kot zelo ustvarjalni. 

Pri testiranju z EPoC-om se učitelji seznanijo z vrstami podtestov, po katerih se lahko 

zgledujejo pri načrtovanju pouka in se spoznajo s situacijo, v kateri lahko učenca k 

nadaljevanju spodbudijo le enkrat, ne da bi na vsak način želeli iz njega izvleči odgovor. 

EPoC jim ponudi uvid v to, da visok ustvarjalni potencial in učna uspešnost nista nujno 

povezana, zaradi česar lahko pri učencih opazijo močna področja, ki se jih prej niso zavedali, 

in jih vanje usmerijo. Prav tako jim omogoča uvid v to, da visok ustvarjalni potencial lahko 

kažejo tudi učenci, ki sicer povzročajo disciplinske težave, in učenci, ki se v razredu ne želijo 

izpostavljati in jih zato učitelj težje opazi. Spoznanje o močnih področjih pa ne spremeni le 

učiteljevega pogleda na učenca, ampak lahko pozitivno vpliva tudi na učenčevo samozavest 

in njegovo motivacijo za dokazovanje na teh področjih. Učitelji lahko s pomočjo močnih 
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področij, ki jih ugotovijo iz tipa ustvarjalnega potenciala učencev, krepijo tudi njihova 

šibkejša področja ustvarjalnega potenciala ter jih glede na to razporejajo v ustrezne skupine 

in jim prilagajajo delo, ki tako postane bolj individualizirano. 

EPoC spodbuja tudi razpravo o ustvarjalnosti in ustvarjalnem potencialu med učitelji, iz nje 

pa lahko izhaja oblikovanje konkretnih smernic za spodbujanje ustvarjalnega potenciala v 

razredu v obliki nabora aktivnosti za različne obravnavane teme. 

Učitelji EPoC lahko uporabijo tako za prepoznavanje ustvarjalnega potenciala učencev, za 

kar mora biti zadoščeno standardnim pogojem z namenom izogibanja napakam, kar pomeni, 

da mora biti testiranje individualno, lahko pa za namene ugotavljanja vpliva njihovega načina 

poučevanja na ustvarjalni potencial učencev izvajajo tudi skupinsko testiranje v obliki pre- in 

post-testa. 

Raziskovanje ustvarjalnega potenciala s pomočjo EPoC-a se v Sloveniji šele začenja. Ko 

bodo vzpostavljene slovenske norme, bo test omogočal še boljši vpogled v ustvarjalni 

potencial slovenskih otrok, to pa bo pripomoglo h konkretnim spremembam odnosa do 

ustvarjalnosti in morda tudi nadarjenosti ne le na papirju, ampak predvsem v praksi. 
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