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Ţiveti
Zmeraj do kraja.
Preţiveti.
Začeti s kraja.
Pa kaj zato,
Če svet ni raven!
Pač bo, kar bo,
In nekaj zraven.
Zato ne psuj,
Ne jadikuj
Sam sebi tuj!
Se ne spodobi!
Temó izruj!
Bodi!

(Tone Pavček)
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Povzetek
Diplomsko delo v teoretičnem delu podrobneje opisuje različne vidike ustvarjalnosti. Tako sem
uporabila filozofski pogled Claude Levi-Straussa, mnenja priznanega oblikovalca Bruna Munarija,
pedagoški pogled Barice Marentič Poţarnik, psihološki Edvarda de Bona, vse do likovnega
pedagoga Bogomila Karlavarisa, ki je določil tudi nekatere izrazite faktorje ustvarjalnosti:
originalnost, fleksibilnost, fluentnost ali tenkočutnost, elaboracijo in redefinicijo. Preko dveh
dejavnosti s področja ploskovnega in prostorskega oblikovanja, ki sem jih izvedla pri
osnovnošolskih otrocih, smo nato trije ocenjevalci vrednotili njihova dela skozi navedene faktorje.
Zanimalo me je, kako lahko interpretiramo različne vidike ustvarjalnosti na likovnem področju,
kako se faktorji ustvarjalnosti kombinirajo pri različnih učencih in kako lahko vzpodbujamo
ustvarjalnost individualnih učencev na likovnem področju. V zaključnem delu pa sem povezala
ugotovitve izvedenih dejavnosti s teoretičnim delom.

Ključne besede: ustvarjalnost, likovna ustvarjalnost otrok, originalnost, fleksibilnost, fluentnost
ali tenkočutnost, elaboracija, redefinicija

ENCOURAGING CREATIVITY IN ART EDUCATION
Summary
Graduate work in the theoretical part describes in detail various aspects of creativity. I applied
philosophical view of Claude Levi-Strauss, renowned designer Bruno Munari, pedagogical Barica
Marentič Poţarnik, psychological Edward De Bono, all the way to the art teacher Bogomil
Karlavaris, who defined some distinctive factors of creativity: originality, flexibility, fluency or
sensitivity, elaboration and redefinition. Based on the two activities from the field of flat and
spatial design, which I have done with children in primary school, we had three evaluators who
assessed their work through those factors. I was wondering: how can we interpret different
aspects of artistic creativity, how the

factors of creativity are combined between diferent

students and how we can encourage individual creativity of students in the field of art. In the
final part, I linked my findings with theoretical work.
Keywords: creativity, artistic creativity of children, originality, flexibility, fluency or sensitivity,
elaboration, redefinition
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1 UVOD
1. 1 O USTVARJALNOSTI
Ustvarjalnost kot pojem v strokovni literaturi ne pozna enostranske definicije in opredelitve. V
Slovarju slovenskega knjiţnega jezika (Bajec, 1995, str. 1495) je ustvarjalnost dejavnost, kjer s
svojo dejavnostjo vplivamo oziroma odločno vplivamo na kako gibanje ali dogodke.
V literaturi sem zasledila, da je Anton Trstenjak avtor, ki se je s pojmom ustvarjalnosti ukvarjal
zelo poglobljeno. Navajam nekaj opredelitev spodaj navedenih strokovnjakov (Trstenjak, 1982):
–

Avtor meni, da se prva sistematična raziskava začenja pravzaprav šele z J. B.
Guilfordom, zato se s pojmovnim razčlenjevanjem ustavi prav pri njem. Pri J. B. Guilfordu
se namreč ustvarjalnost krije z divergentnim mišljenjem, vendar ne docela. Po njegovem
ustvarjalnost vsebuje tudi mnoţico konvergentnih miselnih funkcij. Divergentno mišljenje
izhaja iz odprtih vprašanj, ki dopuščajo več pravilnih rešitev.

–

F. Barron vidi ustvarjalnost v zmoţnostih, priklicati nekaj novega v ţivljenje, česar prej še
ni bilo; v jedru je zanj ustvarjalnost isto kakor izvirnost.

–

J. F. Flanagan opredeli ustvarjalnost podobno: ustvarjalnost se pokaţe v tem, da prenese
nekaj novega v stvari; poudarek je tu v novosti – kakor dobesedno pripominja – kjer še
prej te nove ideje ali proizvoda sploh ni bilo.

–

B. Ghiselin ugotavlja: ustvarjalni proizvod je tisti, ki je v trenutku njegove prikazni v umu
nov, v tem pomenu, da je enkraten, brez specifičnega predhodnika.

–

E. P. Torrance, ki je na tem področju izpolnjeval Gulfordove postopke, je ustvarjalnost
mimogrede opredelil kot »oblikovanje in testiranje hipotez«. Ker se je hotel v svoji metodi
okoristiti z otroško radovednostjo, mu je to dalo pobudo za »test vprašanj in ugibanj«; pri
tem ima otrok nalogo postavljati (oblikovati) vprašanja in ugibanja (domneve), kaj bi
utegnilo biti vzrok in posledica slik, ki jih uporabijo pri testu.

–

N. Kaplan postavlja ustvarjalnost v neposredno nasprotje s produktivnostjo; pri tem je
lahko kdo produktiven, a ni ustvarjalen in obratno.

–

M. I. Stein vidi v ustvarjalnosti proces, ki gre v smeri novega dela, tako da je sprejemljivo
ali koristno ali zadovoljivo za določeno skupino ali pa jo celo preţivi za določen čas. Po
njegovem je vsaka ustvarjalna dejavnost proces socialne interakcije.

–

E. Hilgard, ki je kot teoretik učenja poučeval zlasti razmerje med reševanjem problemov
in ustvarjalnostjo, je prvi poudaril, da gre pri ustvarjalnosti predvsem za odkrivanje, se
pravi postavljanje, odpiranje problemov, ne pa za njihovo reševanje. Tako je po
njegovem reševanje problemov samo ena stran ustvarjalnosti, ki jo pokaţemo
(uveljavimo) z uvidevnostjo in prestrukturiranjem problema. Prvi je opozoril, da je
odločilno pri ustvarjalnosti problem sploh odpreti, odkriti, postaviti, ne pa ţe postavljen
problem reševati.
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1. 2 RAZLIČNI AVTORJI O USTVARJALNOSTI
Odločila sem se, da na področje ustvarjalnosti pogledam skozi različne aspekte. Tako sem
uporabila filozofski pogled Claude Levi-Straussa, pogled priznanega oblikovalca Bruna Munarija,
pedagoški Barice Marentič Poţarnik, psihološki Edvarda de Bona, vse do likovnega pedagoga
Bogomila Karlavarisa, ki je določil tudi nekatere izrazite faktorje ustvarjalnosti, iz katerih sem
izhajala v raziskovalnem delu diplomskega dela.

1. 3 PREDSTAVITEV AVTORJEV
1. 3. 1 CLAUDE LEVI-STRAUSS
O Lévi-Straussu lahko začnemo predstavitev na mnogo načinov. A gotovo bi se potem z metodo
strukturalne analize, po kateri se je Lévi-Strauss zgledoval iz lingvistike, pokazalo, da imajo vsi
skupno globinsko strukturo. Teţko je pisati predstavitev Lévi-Straussa. Vsaka zgodba o njem se
na koncu izkaţe za novi mit o intelektualnem vzponu in karieri enega središčnih intelektualcev 20.
stoletja. Rodil se je 28. novembra 1908 v Bruslju v Belgiji, umrl pa 30. oktobra 2009 v Parizu.
Claude Lévi-Strauss je za nas lahko samo mit, ţiveči mit.
Zakaj smo uporabili besedo zvezo 'središčni intelektualec'? Danes bi temu rekli, da je imel LéviStrauss poleg spretnosti razumske inteligence še čar čustvene inteligence, ki mu je omogočal
navezovanje stikov z intelektualnimi kapitalnimi imeni, kot so Marcel Mauss, Roman Jakobson,
Franz Boas ter Jean-Paul Sartre. Imen z bolj ali manj zvenečo intelektualno eminenco je več,
preveč za našo kratko skico.
Med profesorji, pri katerih je Lévi-Strauss študiral, je bilo bolj znano ime Marcel Mauss, nečak
mnogo bolj eminentnega Émila Durkheima. Je ţe tako, da sorodstveni odnosi tudi znotraj
humanistike igrajo nezanemarljivo vlogo. Mauss je ohranjal Durkheimovo trdo makrosociološko
linijo, da je treba druţbena dejstva spoznavati kot stvari. To pomeni spoznavati kot elementarne
enote, preden lahko razumemo njihovo funkcijo v razmerju do celote. Ta izrazito strukturalen in
nesubjektiven pristop do druţbene stvarnosti je prevzel tudi Lévi-Strauss. Po končanem študiju je
nekaj časa poučeval na licejih, ko se je leta 1935 pridruţil francoski etnografski misiji v Braziliji.
Terensko delo v dţungli ga je, kakor kasneje sam priznava v Ţalostnih tropih, razočaralo in
odbilo, saj nikakor ni znal najti stika z indijanskimi domorodci, s sekundarnimi zapiski, ki jih je
dobil od informatorjev, pa si ni znal kaj pomagati, saj je bila etnografska disciplina ţe več kot
dovolj zasičena z materialom.
Zgodovina je tukaj hotela, da se je zgodila druga svetovna vojna, ki ga je transportirala čez luţo
nazaj na Maginotovo linijo, od tam pa po kratkem ekskurzu na učiteljišču zaradi rasnih zakonov
ponovno čez luţo, tokrat v neprekuhano, nepečeno Veliko jabolko, The Big Apple.
Nove zveze in nova poznanstva se skupaj s priporočili izkaţejo za ponovno uspešna. Drugo od
štirih imen, ki smo jih izpostavili v uvodu, je kulturni antropolog Franz Boas. Ta Boas je
pomemben predvsem zato, ker je po ameriških katedrah za antropologijo dokončno počistil s
preţivelimi elementi socialnega evolucionizma ter za vodje kateder postavil svoje učence. Skratka,
človek z zvezami. Leta 1942 se zgodi nekaj, kar si bo Lévi-Strauss zapomnil za celo ţivljenje. Na
eni od večerij v njegovem naročju za posledicami srčnega napada umre Boas. Vseeno pa kot
sprejeti član Boasove akademsko socialne mreţe dobi moţnost dostopa do obilice podatkov
ameriških kulturnih antropologov, ki so po dolgem in počez prečesali Ameriko za preţivelimi
elementi predmodernih indijanskih druţbenih struktur, ali v oţjem pomenu – sorodstva.
2
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Za urejanje obilice novega etnografskega gradiva ţe k svojemu dodanemu s terenskega dela v
Braziliji je potreboval samo še metodo, ki bi to nepregledno mnoţico nekako smiselno uredila in
odlepila od zahodnjaških konceptov dojemanja sorodstvenih zvez. To dobi iz lingvistične teorije
Ferdinanda de Saussureja, za botra pa se tukaj izkaţe naše tretje ime iz uvoda – ruski lingvist
Roman Jakobson, ki se med vojno tudi zatekel v New York. Lévi-Strauss pride do spoznanja, da
tako kot lahko jezik razstavimo na atomarne foneme, ki jih postavimo v opozicije, je mogoče
urediti tudi najmanjše enote sorodstva.
In kaj je ugotovil Lévi-Strauss? Vzemimo za izhodišče ponovno Samoanski primer: če ima znotraj
sorodstva večjo teţo materin brat, potem ga ne more imeti materin partner. In obratno, za
sorodstveno strukturo Slovencev je tipično, da strici in tete ne igrajo pomembne vloge. Končna
Lévi-Straussova ugotovitev je, da so nekatera sorodstvena razmerja preprosto nemogoča.
Razmerje med bratom in sestro je vedno proti razmerju med bratom in ţeno. Ergo: imamo
brezčasna strukturno posplošljiva pravila, ki veljajo za vse druţbe, tako v diahronem kot
sinhronem smislu. Vse to pa predstavlja zgolj teoretično izhodišče za analizo teze o univerzalnosti
prepovedi
incesta.
Končno dovolj opremljen z metodo in novimi zvezami se po vojni vrne v Francijo in na kaj naleti?
Na intelektualno dominacijo preţivetih vitalistov, ki so obvladovali katedre, in pa literarno
povzpetnih eksistencialistov. S svojimi analizami o poloţajih ţensk v neevropskih druţbah si
pridobi naklonjenost feministk, tudi Simone de Beauvoir. A to naklonjenost brţ zapravi z notorično
tezo o menjavi ţensk kot temelju vseh menjav. Sredstev ne izbira, niti ne olepšuje. Spravi se na
zadnje preţivele elemente sholastike, ki so v pojmih 'esenca' in 'eksistenca' filozofijo spremenile v
literaturo, filozofske katedre pa v kavarniške klube. Iz polemike o človekovi svobodi, ki jo ima s
Sartrom, izide kot nesporni zmagovalec. Časi so bili zreli za zamenjavo paradigme in ta nova
paradigma francoskega intelektualizma je bil Claude Lévi-Strauss.
Drugo fazo njegovega ustvarjanja vključujejo strukturalistične študije o mitu in objavi 'delo' v
štirih knjigah Mitologike. Objavlja še v pozna osemdeseta leta, v javnosti pa je viden vse do
sredine svojih devetdesetih let. (sl.wikipedia.org/wiki/Claude_Lévi-Strauss -).

1. 3. 2 BRUNO MUNARI
Bruno Munari je bil italijanski umetnik in oblikovalec, ki je veliko prispeval na področju vizualnih
(slikarstvo, kiparstvo, film, industrijsko oblikovanje, grafično oblikovanje) in tudi na področju
nevizualne umetnosti (literature, poezije) s svojimi raziskavami o igrah, didaktičnih metodah in
ustvarjalnosti vizualne umetnosti.
Bruno Munari se je rodil 24. oktobra 1907 v Milanu, vendar je preţivel otroštvo in najstniška leta v
Badia Polesine. Leta 1925 se je vrnil v Milano, kjer je začel delati pri stricu, ki je bil inţenir.
Tri leta pozneje se je povezal z Riccardom Castagnedijem (Ricas), s katerim je ustvarjal kot
grafični oblikovalec, dokler ni leta 1933 med potovanjem v Pariz spoznal Louisa Aragona in
Andrea Breatona. Med leti 1939 in 1945 je kot grafični oblikovalec in hkrati urednik urejal
»Mondadori«. Bil pa je tudi direktor »Tempo Magazina«.
Začel je oblikovati knjige za otroke, le-te je najprej ustvaril za svojega sina Alberta.
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Leta 1948 Munari, Gillo Dorfles, Gianni Monnet in Atanasio Soldati ustanovijo italijansko gibanje
konkretne umetnosti (Movimento Arte Concreta MAC).
Leta 1969 opaţa mnogokrat napačno dojemanje svojega dela, zato se odloči, da
umetnostni zgodovinar Miroslav Hayek pripravi izbor njegovih najpomembnejših del s področja
didaktike, oblikovanja in grafike.
Ta zbirka strukturirano in kronološko pokaţe njegovo stalno ustvarjalnost, usklajenost in tematski
razvoj njegove estetske filozofije skozi vse aspekte njegovega umetniškega ţivljenja.
Umrl je 30. septembra 1998 starejši od 90 let, prav tako v Milanu.
(en.wikipedia.org/wiki/Bruno_Munari).

1. 3. 3 BARICA MARENTIČ POŢARNIK
Barica Marentič Poţarnik se je rodila leta 1940 v Ljubljani. Leta 1962 je diplomirala iz psihologije
in pedagogike na Filozofski fakulteti v Ljubljani ter nato leta 1971 doktorirala iz psihologije z
disertacijo »Struktura in determinante učnih navad naših učencev«. Leta 1994 je opravila svoj
drugi doktorat iz pedagoških znanosti na Univerzi v Zagrebu s temo »Modeli didaktičnega
izpopolnjevanja univerzitetnih učiteljev in sodelavcev«.
Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je vse do upokojitve poučevala predmeta pedagoška
psihologija ter izkustveno učenje za študente pedagogike in andragogike.
Pri predmetih je razvijala program, ki je prilagojen sodobnim spoznanjem in potrebam, aktivno
vključevala študente v delo, pripravljala učna gradiva in napisala sodoben učbenik.
Njeno izredno bogato in pestro znanstvenoraziskovalno delo zaznamujejo zgodnje raziskave s
področja učnih strategij, raziskave razredne interakcije in mikropoučevanja, sledile pa so
raziskave učnih stilov, izkustvenega učenja, trajnosti znanja in okoljske vzgoje.
Verjetno njen najvidnejši prispevek označuje delo na področju učenja in poučevanja, učnih in
spoznavnih stilov, vloge motivacije kot pogoja za kakovostno izobraţevanje in cilja le-tega. Njeno
prizadevanje je ves čas usmerjeno k raziskovanju in preizkušanju dejavnikov in načinov dela, ki
prispevajo h kakovostnemu znanju in učenju. Neločljivo se s tem področjem povezuje vprašanje
razvijanja kompetence »učenje učenja«. Pomembno je slovenski prostor zaznamovalo delo
»Izziv raznolikosti – stili spoznavanja, učenja in mišljenja«, ki je nastalo leta 1995 v soavtorstvu z
Lidijo
Magajna in Cirilo Peklaj. Ţelja avtoric, »da bo delo prispevalo tudi k razblinjanju predsodkov o
večvrednosti ali edini pravilnosti določenih načinov razmišljanja in reševanja problemov in da bo
sproţilo proces za izboljšanje učenja, poučevanja, sodelovanja in medsebojnega razumevanja«.
Delo je namen zelo preseglo zaradi vse večjega zavedanja, da smo si različni in da se lahko
kakovostno učimo na različne načine. Bralcu omogoča boljše spoznavanje samega sebe – tako
njegovih šibkih kot krepkih točk – ter s tem boljše (so)delovanje in hkrati laţje razumevanje in
spodbujanje sodelavcev ali učencev.
Napisala je tudi sodoben učbenik Psihologija učenja in pouka, ki je dragocen študijski vir, hkrati
pa predstavlja teoretično podporo vsem tistim učiteljem, ki se prizadevajo za sodobne pristope ter
kakovostno učenje in poučevanje.(www.sodobna-pedagogika.net/index.php?option...)

1. 3. 4 EDVARD DE BONO
Edvard de Bono se je rodil 19. maja leta 1933. Med vojno je obiskoval St. Edward's College na
Malti, potem pa univerzo na Malti. Diplomiral je na medicinski fakulteti, nato pa nadaljeval šolanje
v Oxfordu, kjer je dobil častno diplomo iz psihologije in fiziologije, kasneje še doktorat iz medicine.
Ima tudi doktorat Univerze v Cambridgu. Sluţboval je na univerzah v Oxfordu, Londonu,

4

Tavčar Mirjam (2011). Vzpodbujanje ustvarjalnosti pri likovni vzgoji.
Diplomsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani ─ Pedagoška fakulteta

Cambridgu in Harvardu.
Napisal je 70 knjig, ki so prevedene v 40 jezikov (od tega 5 v slovenščino: Šest klobukov,
Lateralno razmišljanje, Naučite svojega otroka misliti, Priročnik pozitivne revolucije in Tečaj
učenja). Bil je povabljen na predavanja v (vsaj) 54 drţav, dvakrat tudi v Slovenijo (2003 in 2005),
na mednarodno interdisciplinarno srečanje Ideas Campus, ki ga organizira mreţa agencij za nove
ideje New Moment. Njegove metode razmišljanja so del šolskega kurikuluma v vsaj 44 drţavah
sveta.
Edinstveno zanj je, da lahko enakovredno dela z otroki in učenci, direktorji največjih korporacij
(BHP, C...iba-Geigy, Citicorp, Ericsson, Heineken, Kuwait Oil Company, Montedison, NTT,
Petronas, Total, Vitro Fama …) ter z vladnimi ustanovami.
Čeprav je lastnik štirih otokov, dejansko ţivi zelo preprosto, vsak dopoldan disciplinirano piše
(letno izda dve, tri knjige) in tudi od svojih partnerjev pričakuje red in točnost. Nenehno potuje in
predava, zato se zgornje številke ves čas večajo. Je izjemno topla, srčna in duhovita oseba ter
oče dveh sinov.
(www.napovednik.com/dogodek126546_edward_de_bono_...)

1. 3. 5 BOGOMIL KARLAVARIS
Bogomil Karlavaris (1924–2010) je diplomiral je na Akademiji likovnih umetnosti v Beogradu v
razredu profesorja Nedeljka Gvozdenovića. Likovno pedagogiko je doktoriral v Grisfaldu
(Nemčija). V mladosti je bil zaposlen na Akademiji umetnosti v Novem Sadu, pozneje pa je postal
profesor na Pedagoški fakulteti na Reki in ţivel v Kastavu v Istri, v mestu svojih prednikov.
Akademik Karlavaris je avtor mnogih strokovnih knjig, poznan kot izvrsten pedagog in slikar. Je
udeleţenec številnih samostojnih in kolektivnih razstav v bivši Jugoslaviji in tujini, dobitnik
številnih nagrad. Ustanovil je Društvo likovnih pedagogov Vojvodine, njegovo delo pa je tudi
Center za likovno ustvarjanje otrok ni mladine Vojvodine, ki ga je uspešno vodil v letih 1954–
1980. Karlavaris je bil s svojim delom vedno zgled ogromne ustvarjalne energije. Znal je
predstaviti svoje slikarsko delo; tako znanstveno raziskovalno, kakor tudi udejstvovanje pri
likovnem izobraţevanju otrok in mladostnikov, povezujoč svoje široko znanje in izkušnje.
Sodeloval je na preko šestdesetih samostojnih razstavah (Novi Sad, Beograd, Zagreb, Skopje,
Podgorica, Reka, Stuttgart, Varšava, Moskva, Mϋnchen, Rosenheim, Gradec, Neuss, Kastav,
Poreč, Pula, Rovinj ...) in tudi na številnih skupnih projektih.
Je dobitnik je številnih nagrad in priznanj, izmed katerih je posebno treba omeniti „International
Award E. Ziegfeld“ (SAD) iz leta 1993, najpomembnejšo mednarodno nagrado za izobraţevanje
mladih na področju umetnosti.
Bogomil Karlavaris, pristen vojvodinski slikar in univerzitetni profesor je umrl v Novem Sadu 8.
julija 2010 v 86. letu starosti (www.mojarijeka.hr/.../preminuo-akademski-.../www.dnevnik.rs/srlat/node/1094).
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2 TEORETIČNI DEL
2. 1 CLAUDE LEVI-STRAUSS
Naj se v začetni fazi mojega diplomskega dela posvetim Levi-Straussu, ki v članku Zapoznele
besede o ustvarjalnem otroku (Strauss, 1988) ugotavlja, da se je skrb za razvijanje ustvarjalnosti
pri otroku pojavila šele pred nekaj desetletji. Sprašuje se, ali smo kar naenkrat odkrili napake v
tradicionalnem izobraţevalnem sistemu. Včasih je bil deleţ mlajših ustvarjalcev veliko večji kot
danes. Vzgoja jih v takratnem času ni dušila in omejevala, zato so otroci lahko dokazovali svoj
ustvarjalni dar. Izobraţevanje je bilo v takratnem času namenjeno eliti, torej manjšini.
Ustvarjalnost sama pa ni bila omejena le na literarno ali znanstveno, upoštevali so tudi tehnično
in umetniško. Opisuje, da so se obrtniške tehnike iz generacije v generacijo prenašale na
avtoritaren način, kljub temu pa je bilo to še vedno dovolj ugodno okolje za področje
inovativnosti. O tem nam govorijo in nas tudi prepričajo umetnine tistega časa. Slikarji, čeprav so
se izobrazili v trdi šoli delavnic, so pozneje, vsak na svoj način prikazali svojo ustvarjalnost in
inovativnost. Leonardo da Vinci je komaj šestleten prišel v uk k obrtniškemu mojstru. Kar nekaj
let je bilo njegovo delo le pranje čopičev, priprava materialov za slikarjevo delo …, hkrati pa je
imel moţnost opazovanja obrtniških mojstrov. Imel je trdo vzgojo in za svoja leta je veliko in trdo
delal. Plačilo, ki mu je pripadalo, ni bilo v obliki denarja, plačilo je bilo znanje. Ţe kot
štirinajstletnik je uspel naslikati prvega angela (Strauss, 1988) …
Tudi Piaget zagovarja trditev, da se mentalne strukture pri otroku ne razvijajo brez sleherne
zunanje discipline. Mentalne strukture ne delujejo, če se ne preskušajo s pridobivanjem znanj.
Bogatitve mentalnih struktur z odraščanjem pa ni mogoče interpretirati zgolj z vidika bogatitve.
Ko nove nevronske povezave nastajajo, se hkrati druge opuščajo. Navdušenje nad ustvarjalnimi
darovi otroka je v precejšnji meri ţrtev utvare, kajti sleherno učenje se izrazi tudi skozi
siromašenje, obenem ko se nekaj drugega utrdi (Strauss, 1988) …
Strauss se sprašuje, ali problem ustvarjalnega otroka izhaja iz nepopolnosti starega pedagoškega
sistema. To zanika in trdi, da je sistem dolgo časa zadovoljivo reševal problem, zato vzrok
problema nikakor ne more biti slab sistem. Sistem izobraţevanja je bil dober, a se je zaradi
zunanjih razlogov, ki so zunaj njegove narave, sedaj zrušil. Naenkrat imamo opravka s
problemom, ki je postal civilizacijski, ne le pedagoški. Na kakšen način nam avtor pojasni
razmerje druţba – ustvarjalnost? Meni, da včasih, ko so ljudje stvari izdelovali ročno, so se
počutili srečnejše. Danes, v sodobnem času, ko vse namesto človeka opravijo stroji in naenkrat ni
več neposrednega človekovega posega – avtor vidi problem. Nekoč so ljudje svoje početje lahko
spremljali, se po naporni etapi oddahnili, pomenkovali … V delo so ljudje vloţili del sebe. Sedaj, v
času mnoţične komunikacije, je človekova ustvarjalnost zatrta, saj jo je povozil nenehen boj, kdo
bo stvar opravil hitreje. Ne sprašujemo se, v kakšen poloţaj smo spravili človeka s takimi dejanji.
Situacija je podobna, vendar še hujša pri delu za tekočim trakom. Posledica razvoja produkcijskih
sredstev torej vodi v odtujeno, monotono delo. Posledice mnoţične komunikacije so, da sleherna
generacija laţe komunicira z vsemi svojimi člani, kakor s prejšnjo ali poznejšo generacijo –
druţina ni več prenosnik znanja med preteklostjo in sedanjostjo, šola pa te funkcije ne more
nadaljevati in širiti. Celotna druţba funkcionira tako, da starši nimajo več enake vloge kot so jo
imeli v tradicionalni druţbi (Strauss, 1988).
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Avtor v svojem članku tudi pojasni razliko med dvema pojmovanjema ustvarjalnosti: »znati
narediti tisto, kar dela sosed« in »resnično inovacijo«. Druţbe, ki jih proučujejo etnologi, imajo le
malo smisla za novosti: svoje običaje utemeljujejo s starodavnostjo. Tukaj se avtor osredotoči
predvsem na majhne skupnosti, ki štejejo od 100 do nekaj tisoč posameznikov. V teh druţbah
zna izdelke za svojo rabo izdelati vsak sam, v tem mora biti precej izurjen. Pomembne so
predvsem ali pa samo funkcionalne veščine. Starši se ne sprašujejo o ustvarjalnem otroku.
»Šola« so izkušnje staršev, ki se prenašajo na potomce. Tu ne gre za nagonsko posnemanje, saj
izdelava sama zahteva veliko spretnosti. Le-ta zahteva inteligenco, pobudo in nagnjenje. Če od
otroka zahtevamo več kot to, da posnema soseda, to na materialni in duhovni ravni pomeni
resnično inovacijo.
Strauss nam ponuja povezavo med intelektualnim razvojem, delom, igro in ustvarjalnostjo.
Narobe je, ker otrok ne uvajamo v ustvarjanje skozi umetnost. S tem, da otroke spreminjamo v
merilo ustvarjalca, sami sebe opravičujemo, ker smo dopustili, da je umetnost nazadovala na
stopnjo igre. S tem mešamo igro in druge, resnejše plati ţivljenja. Vse v ţivljenju pa, ţal, ni igra.
S tem, ko smo postali nebrzdani porabniki, smo čedalje manj zmoţni ustvarjati. Ker nas straši
lastna nezmoţnost, preţimo na prihod ustvarjalnega človeka. Avtor članka se resno sprašuje, ali
svojim sebičnim sanjarijam ţrtvujemo kruto nujnost učenja, kajti na tak način bomo uničili šolo z
vsem, kar še je …
Po drugi strani pa otroke v naši druţbi prehitro podredimo strogim pravilom in metod ne
prilagajamo stanju navad. Nekatere druţbe si vprašanj o ustvarjalnem otroku ne zastavljajo,
kljub temu se tam otroci malo igrajo. Njihova igra je posnemanje odraslih. Kasneje ti otroci res
sodelujejo v proizvodnih nalogah in prav tako pri izdelovanju predmetov. Pozneje jih v ţivljenju
čaka teţka preizkušnja (zrelostni izpit, preţivetje v divjini …), ki si jo zapomnijo za vedno. S tem
dogodkom se jim v spomin vtisne pridobljeno znanje, tako se tradicija prenaša iz roda v rod. Sila
krepkih čustev človeka udejanji …
Tudi v licejih otroci zaradi discipline niso sovraţili šole. To so postopki, ko otroke z nekimi rituali
pripravljajo na »soočenje« z ostalimi generacijami, s katerimi bo potrebno deliti odgovornost.
In zakaj otroci v sodobnem svetu lahko šolo dojemajo kot »demoralizirajočo« institucijo? Avtor
meni, da naši otroci ţivijo v svetu, ki smo ga ustvarili mi. Svet prehiteva njihove potrebe, vnaprej
ugane njihova vprašanja in jih zasipava z rešitvami. Vse to pa zmanjšuje otrokov trud, topi okus
in ostala čutila … Naenkrat postanejo to le jalovi poskusi, kako zadovoljiti potrebe otrok, saj so lete vedno večje. V tem svetu, ki ga avtor imenuje svet potrate in lahkotnosti, je šola edini kraj,
kjer se je treba potruditi, se podrediti disciplini, prenašati naloge, napredovati korak za korakom,
delati »trdo« za dosego ţelenega cilja. Otroci to teţko sprejemajo, ker tega enostavno ne
razumejo. Postanejo demoralizirani, kadar morajo prenašati kakršno koli prisilo, ker jih prej
druţinsko okolje in druţba nista pripravila. Nastajajo posledice te izgubljenosti, ki so marsikdaj
tragične … (Strauss, 1988).
V tem kontekstu velja omeniti tudi John Locka, ki meni, da človek pride na svet kot nepopisan list
papirja, prazna tabula rasa. Njegova teorija govori o tem, da je človeški, um ob rojstvu
"nepopisan list". Različne izkušnje, ki jih pridobiva iz okolja, ga bogatijo, več izkušenj ko pridobi,
bolj obseţen bo zapis njegovih znanj … Izkušnje so tiste, ki imajo v procesu učenja odločilno
vlogo v otrokovem ţivljenju. Vselej ustvarjamo le na podlagi nečesa, kar moramo temeljito
poznati, pa čeprav le zato, da mu lahko nasprotujemo ali ga preseţemo. Brez nič ne more nastati
nič … Če naveţem na ustvarjalnost – otrok ne more postati ustvarjalen, če ne pride do
določenega nivoja znanja. Znanje je pogoj ustvarjalnosti. Urjenje pa zahteva napor.
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2. 2 BRUNO MUNARI
Munari (1983) v svoji knjigi slikovno prikaţe različne aspekte oz. vidike domišljije. Pa si v

nadaljevanju poglejmo, iz katerih osnovnih vidikov domišljije izhaja. Skozi likovno govorico nam
pripoveduje zgodbo, potovanje skozi domišljijo … Meni, da se zdi študija o domišljiji za marsikoga
nemogoč podvig. Za marsikoga je domišljija nekaj čudnega, tujega, za druge pa spet
privlačnejša. Za vsakega izmed nas je domišljija nekaj drugega, vsak izmed nas jo pojmuje
drugače. Če jo poskusimo definirati, dobimo široko paleto človeških zmoţnosti.

Vse, česar prej ni bilo, čeprav je neuresničljivo.

Vse, česar prej ni bilo, je pa izključno uporabno in brez estetskih komponent.
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Domišljija, iznajdba in ustvarjalnost mislijo, domišljija pa vidi.
Munari (1983) se sprašuje, zakaj bi na primer napis na vratih trgovine, kjer prodajajo barve,
napisali v barvah. Konstanta je mehanizem, ki nam pomaga odločiti se, kako bomo izdelali napis
na različnih trgovinah, da se bo le-ta smiselno navezoval na prodajne izdelke. V svetu umetnosti
je bilo to vedno skrivnost. Kako se porodi ideja za izdelek? Nikdar se ne sme razkriti, kljub temu
da se ve, od kod je ideja. Potrošniku je vedno na voljo le končni izdelek.

Vedno na produkcijo vpliva več dejavnikov: domišljija, spomin in zunanji svet. Prav tako fantazija,
inventivnost in kreativnost vplivajo na zunanji svet in domišljijo. Inteligenca je vpeta med zunanji
svet in spomin … (Glej skico zgoraj.) Munari torej predstavi naslednje vidike domišljije:
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nasprotja, ki jih človek pozna ţe od pradavnine.

Fontana (Marcel Duchamp, 1917)
Fotografiral je pisoar, vendar tako, da zgleda kot vodnjak.
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Tudi znamke iz določenega zgodovinskega obdobja v Španiji temeljijo na nasprotjih.
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pomnoţi nek del celote,

Najbolj znan primer je zmaj s sedmimi glavami. Veliko indijskih boţanstev ima pomoţne dele
telesa.

Ko so otroke v vrtcu vprašali, kako bi izboljšali telo, da bi postalo učinkovitejše, so mnoţično
odgovorili, da bi mu dodali več rok (Munari 1983).
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povezave med videnimi stvarmi,

Primer Picassovega bika z rogovi iz krmila telesa je nadvse nazoren.


neka stvar nas spominja na nekaj drugega,

Dlake čopiča kot lasje.
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sprememba barve,

Moder kruh (Man Ray, 1960)


zamenjava snovi,

(Meret Oppenheim, 1936)
Fotografijo hranijo v Muzeju moderne umetnosti v New Yorku.

14

Tavčar Mirjam (2011). Vzpodbujanje ustvarjalnosti pri likovni vzgoji.
Diplomsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani ─ Pedagoška fakulteta



menjava prostora,

Goli akt na trgu – Giorgione


zamenjava funkcije oz. namena,

V steklen kozarec poloţimo šopek roţ.
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sprememba gibanja,

Ronald Searle


sprememba dimenzije,

Povečani predmeti sluţijo kot reklamna sporočila.
V 60-ih letih je nastala umetnost »POP ART«. Galerije so razstavljale ogromne predmete, ki so
ljudem padli v oči.
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mešanica različnih elementov na enem telesu,

Zmaj se v različnih boţanstvih pojavlja z glavo ene in telesom druge ţivali.


sprememba teţe predmeta,

La Chateau des Pyrrenees, di Rene Magritte.
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Če se odločimo kombinirati vse vidike naenkrat, lahko nastanejo zelo kompleksni primeri.

Trittico delle delizie, di Heroniymus Bosch
Hrani muzej v Pradi v Madridu.
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Munari vsekakor domišljiji v vsakdanjem ţivljenju daje veliko vlogo. Domišljija ima velik vpliv na
reševanje teţav, širjenje skupnosti … Neustvarjalni ljudje si teţje pomagajo v vsakdanjem
ţivljenju. Pogosto so individualisti. Munari je zagovornik mišljenja, da je potrebno v otroštvu
ustvarjalnost spodbujati, da se otrokova osebnost razvija na vseh področjih. Postreţe nam z nekaj
primeri:
 ustvarjanje s projektorjem: na prosojnico polagamo različne predmete, materiale … Le-ti
se projicirajo v veliki povečavi. Učitelj motivira otroke, naj raziskujejo sami (listje, trava,
kapljice barvnega črnila …;
 odtisi najrazličnejše zelenjave, sadja (čebula, zelje, paradiţnik, pomaranče, jabolka …):



najrazličnejše tridimenzionalne igre, oblikovanje prostora:
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– origami tehnike;

– madeţi na steni, ki spominjajo na otoke.
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Kitajska igra Tangram otroke poduči, da je spreminjanje edina konstanta resničnosti.
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Iz vsake stvari se rodi nova stvar (prikaz drevesa na različne načine).
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2. 3 BARICA MARENTIČ POŢARNIK
Barica Marentič Poţarnik v svoji knjigi Psihologija učenja in pouka (Marentič Poţarnik, 2000)
govori o sestavinah ustvarjalnosti oziroma nam ponuja odgovore na vprašanja: Kdo je
ustvarjalen? Je ustvarjalnost v veliki meri podedovana ali lahko nanjo z vzgojo tudi vplivamo?
Ustvarjalno osebo opiše kot osebo, ki prispeva nove, originalne moţnosti, tudi širše druţbeno
pomembne izdelke, doseţke, ideje, iznajdbe. Tak sklop osebnostnih potez in tudi ugodne zunanje
okoliščine omogočajo tako delovanje, meni Marentič Poţarnik. V manjši ali večji meri imajo
ustvarjalne sposobnosti prav vsi. Med ljudmi so normalno porazdeljene, tako kot umske
sposobnosti. Od osebe pa je odvisno, na katerem področju jih uveljavlja. Nekateri so bolj
ustvarjalni v poklicnem, drugi pa v zasebnem ţivljenju. Tudi kuhanje in priprava zdravih, estetskih
obrokov je lahko zelo ustvarjalno početje, kakor tudi poučevanje v razredu (Marentič Poţarnik,
2000).
Eden izmed prvih, ki je proučeval sestavine ustvarjalnega mišljenja, je bil psiholog Guilford. V
svojem modelu inteligentnosti v obliki kocke je med miselnimi operacijami predvidel t. i.
konvergentno in divergentno mišljenje. Divergentno mišljenje išče sprejemljivo rešitev za določen
problem v različnih smereh. Poišče več moţnih rešitev enega samega problema, medtem ko
konvergentno mišljenje išče edino pravilno in smiselno rešitev enega problema. Velja poudariti
(Marentič Poţarnik, 2000), da mora biti tudi sam problem tako zastavljen, da omogoča
divergentno mišljenje. Otrokom je treba zastaviti vprašanja, ki so odprtega tipa: npr.«Na kakšne
načine bi lahko uporabili …? Guilforf je ugotovil več sestavin divergentnega mišljenja. Poleg
originalnosti, fleksibilnosti, fluentnosti ali tenkočutnosti, ki jih omenja ţe Karlavaris (Karlavaris,
Barat, Kamenov, 1988), raziskovalci navajajo še nekatere druge značilnosti ustvarjalnega
mišljenja, in sicer:
 ustvarjalna fantazija pomaga, da si predstavljamo še nikoli videno; znane stvari sestavljamo
na nov način (sfinga – mitološko bitje je rezultat ustvarjalne fantazije);
 odkrivanje problemov pomeni tudi občutljivost zanje in ne le reševanje ţe postavljenih
problemov (Newtonu je problem predstavljalo dejstvo, zakaj jabolko pade proti zemlji. Za
večino ljudi je to samoumevno);
 tolerantnost do nedoločenosti pri nejasnih podatkih ali pojavih je stil zaznavanja, ki smeri
razmišljanja, ki niso v skladu z ustaljenimi spoznanji, ne zavrţe takoj (proučevanje vpliva
čustev na človekovo imunost zoper bolezni);
 povezovanje oddaljenih pojavov in idej je bila v začetku zelo drzna in hkrati ustvarjalna ideja
(npr. povezovanje pojava plimovanja in lune).
Med tipične osebnostne lastnosti ustvarjalnih oseb lahko štejemo: miselno neodvisnost, ki sodi
med spoznavne (kognitivne) lastnosti, odprtost za nove izkušnje, ki teţijo za neredom. Prednost
dajejo neurejenosti, zapletenim vzorcem, raje imajo kompleksne kot preproste situacije,
paradokse, humor in duhovitost. Raziskovalci (Trstenjak, 1981; Pečjak, 1987) navajajo še druge,
bolj čustveno-motivacijsko obarvane lastnosti. Ustvarjalne osebe rade tvegajo, so samozavestne
(imajo občutek lastne pomembnosti in »poslanstva«), so vztrajne, odporne proti frustracijam,
nekonformistične, neodvisne v mišljenju in delovanju, včasih uporniške, egocentrične. So
notranje motivirane, s širokimi interesi, označuje jih močan »jaz«, ki jih včasih vodi v
gospodovalnost, a spoštujejo tudi iracionalno, otroško v sebi. Občasno se radi umaknejo v
samoto, v vlogo opazovalca, rabijo mir in zlasti svobodo za ustvarjanje.
Avtorica meni, da ustvarjalnosti nikakor ne moremo meriti neposredno. Merjenje ustvarjalnih
sposobnosti predstavlja svojevrsten problem, saj je bistvo ustvarjalnih odgovorov v tem, da se ne
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dajo vnaprej predvideti. Psiholog Torrance je s testi, ki jih je opravil, poskušal ugotoviti, ali in v
kolikšni meri sta med seboj povezani ustvarjalnost in inteligentnost (Marentič Poţarnik, 2000 po.
Torrance, 1966, cit. po Good, Brophy, 1995). Ali so inteligentnejši ljudje vedno bolj ustvarjalni?
Testi so pokazali, da povezanost ni posebno tesna. Torrance je ugotovil, da se koleracijski
koeficienti med obema lastnostima gibljejo okoli 0,25. Povezanost je tesnejša na niţjih stopnjah;
manj inteligentni ljudje imajo manjše moţnosti za ustvarjalne doseţke, pri visoko inteligentnih, pa
so med njimi izredno velike razlike. Eni so zelo ustvarjalni na enem ali več področjih, drugi so
srednje ustvarjalni, tretji pa niti ne pokaţejo nobenega interesa na področju ustvarjalnosti.
Primerjave učencev so pokazale tudi naslednje rezultate (Marentič Poţarnik, 2000, po Getzels in
Jakson, cit. po Gage, Berliner, 1992, 152):
 visoko inteligentni in zelo ustvarjalni učenci se razlikujejo po tem, koliko svobode si dovolijo,
koliko kontrole potrebujejo in koliko ustvarjalnosti izkazujejo;
 zelo ustvarjalni, a niţje inteligentni učenci so običajno v konfliktu s šolo, s samim seboj,
najbolje funkcionirajo v okolju brez pritiskov in ne prevelikih interesov;
 manj ustvarjalni, a visoko inteligentni učenci, so običajno pravi deloholiki, vneto sledijo
navodilom, se radi veliko učijo in trpijo ob neuspehih;
 učenci z nizko inteligentnostjo in ustvarjalnostjo pa imajo teţave pri prilagajanju na šolsko
okolje in na naloge, ki jim niso kos.
Ustvarjalnost osnovnošolcev je pri nas raziskoval Ţaţar (Marentič Poţarnik, 2000). Ugotovil je, da
imajo učitelji rajši učence z visoko inteligentnostjo in nizko ustvarjalnostjo kot učence z obratno
kombinacijo. Glede vpliva ustvarjalnosti na učni uspeh pa je našel velike razlike med predmeti, pa
tudi med šolami. Ugotovil je najtesnejšo povezanost med ustvarjalnostjo in ocenami pri zgodovini.
Čeprav po drugi strani na nekaterih šolah naleti na zmerno negativne povezave: učenci z niţjo
stopnjo ustvarjalnosti so dosegali višje uspehe.

2. 4 EDVARD DE BONO
Avtor meni, da v današnjem zelo tekmovalnem svetu postaja kreativnost vse pomembnejša.
Ljudje smo navajeni verjeti, da je kreativnost poseben talent, ki ga imajo samo nekateri oziroma
da je kreativnost stvar naključja (Edvard de Bono, 2006). Avtor knjige Lateralno mišljenje meni
drugače. V svoji knjigi obravnava kreativnost kot formalno veščino, ki se je lahko vsakdo nauči, jo
vadi, razvija in uporablja. Je spretnost, kot so vse ostale (igranje tenisa, smučanje …). V
izobraţevalnem sistemu je poudarek ţe tradicionalno na vertikalnem razmišljanju, ki je sicer
učinkovito, vendar nepopolno. Ta način razmišljanja je potrebno dopolniti s kreativnim
razmišljanjem, pri katerem generiramo, pridobivamo ideje (Edvard de Bono, 2006). Avtor
poudarja pomembnost lateralnega razmišljanja – proces, v katerem uporabljamo podatke, da
pridobimo kreativnost in vpogled v obravnavano temo. Takega načina razmišljanja se seveda da
naučiti.
Lateralno razmišljanje je tesno povezano s spoznavanjem in razumevanjem delovanja moţganov,
ustvarjalnostjo in humorjem. Vsi štirje procesi imajo enako osnovo. Toda razumevanja,
kreativnosti in duhovnosti si lahko le ţelimo, medtem ko je lateralno razmišljanje bolj zavesten
postopek (Edvard de Bono, 2006). Tudi tukaj gre, kot pri logičnem razmišljanju, za uporabo
moţganov, vendar na zelo drugačen način. Avtor meni, da, ko ideje prednjačijo pred podatki in
ne zaostajajo za njimi, je napredek hiter. Kljub temu pa nimamo orodja za notranje razstavljanje
in sestavljanje informacij. Lahko jih zbiramo in upamo, da se nam na neki točki »posveti«.
Lateralno razmišljanje je takšno orodje razumevanja notranjega delovanja.
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Razumevanje, ustvarjalnost in duhovnost so teţko dosegljivi, ker ja naš um tako učinkovit.
Moţgani delujejo tako, da ustvarjajo vzorce, ki jih pridobijo iz okolice. Ko ustvarijo vzorec, ga
lahko tudi prepoznajo, nanj reagirajo, ga uporabijo. Več ko vzorce uporabljamo, bolj se utrdijo.
Sistem vzorčenja je zelo učinkovit način ravnanja z informacijami. Ţe uveljavljeni vzorci tvorijo
neko kodo (Edvard de Bono, 2006). Prednost kodnega sistema je v tem, da ni več potrebno
zbiranje vseh podatkov; zadostuje, da sistem prepozna vzorec, ki ga prikliče. Lahko bi rekli, da so
naši moţgani kot neke vrste informacijski ustroj. Um seveda ni računalnik, temveč okolje, ki
dovoljuje informacijam, da se organizirajo v vzorce. Ta spominski sistem je odličen za ustvarjanje
vzorcev in predstavlja učinkovitost moţganov. Lateralno razmišljanje vključuje spreminjanje,
izogibanje in izzivanje novih vzorcev. Lahko rečemo, da se ukvarja z generiranjem novih idej.
Običajno ljudje nove ideje razumejo kot tehnične in druge invencije. Avtor meni, da je to manj
pomemben vidik zadeve. Pravi, da so nove ideje povezane s spremembo in razvojem na vsakem
področju, od znanosti, umetnosti, kakor tudi do osebne sreče. Lateralno razmišljanje nam pokaţe
pot, kako pobegniti iz ujetosti v stare ideje. To vodi do spremembe v vedenju in pristopu; po njej
drugače gledamo na stvari, na katere smo prej gledali enako (Edvard de Bono, 2006).
Osvoboditev izpod jarma starih idej in spodbujanje novih je dvojni vidik lateralnega mišljenja.
Lateralno mišljenje je torej precej drugačno od vertikalnega, ki velja za tradicionalni način
razmišljanja. Pri vertikalnem razmišljanju se človek premika naravnost v zaporednih korakih, ki
morajo biti vedno narejeni z določenim vzrokom. Pri lateralnem razmišljanju pa mislec uporabi
informacije zaradi njihovega učinka, ne zaradi njih samih. Na neki točki razmišlja napačno, da bi
dosegel pravilno rešitev. Ţe sami ugotovimo, da bi bilo to pri matematiki in logiki nemogoče. Pri
lateralnem razmišljanju človek zavestno išče nerelevantne informacije, pri vertikalnem
razmišljanju pa izbira samo tiste, ki so primerne.
Kljub temu pa lateralno razmišljanje ni nadomestilo za vertikalno. Potrebujemo oba načina
(Edvard de Bono, 2006). Med seboj se dopolnjujeta. Lateralno je generativno, ustvarjalno,
medtem ko je vertikalno selektivno, izbirno. Pri vertikalnem razmišljanju človek z veljavnim
zaporedjem korakov pride do nekega zaključka. Ne glede na pravilnost poti je začetna točka
odvisna od naše izbrane zaznave. Le-ta bo krojila uporabo osnovnih konceptov. Lateralno
razmišljanje potrebujemo, da obravnavamo izbrano zaznavo, ki je sama po sebi izven dosega
vertikalnega razmišljanja.
Lahko povzamemo, da lateralno razmišljanje poveča učinkovitost vertikalnega. Vertikalno
razmišljanje razvija ideje, ki jih lateralno generira. (Ne moreš izkopati luknje na drugem kraju
tako, da koplješ isto luknjo globlje. Vertikalno razmišljanje uporabljamo, da kopljemo globlje,
lateralno razmišljanje pa, da kopljemo na drugem kraju.) Namesto da čakamo in upamo na
notranje spremembe in ustvarjalnost, lahko lateralno razmišljanje prikličemo in uporabimo
namerno in praktično, meni De Bono (De Bono, 2006). Z drugimi besedami: novih podatkov ne
bomo nikoli popolnoma izkoristili, če ne bomo znali ustvariti novih vzorcev in uiti prevladovanju
starih. Vertikalno razmišljanje se ukvarja s preverjanjem in razvijanjem vzorcev zamisli. Lateralno
pa se ukvarja s spreminjanjem teh vzorcev (razstavljanje in ponovno sestavljanje) in
povzročanjem novih (kreativnost). Lateralno in vertikalno razmišljanje se dopolnjujeta. Pri obeh
so nujne veščine. Vendar je poudarek v našem izobraţevalnem sistemu izključno na vertikalnem
razmišljanju. V svoji knjigi Lateralno razmišljanje nas avtor seznani s tehnikami, ki so pomemben
del lateralnega razmišljanja. Postopek lateralnega razmišljanja je primeren ţe za otroke od
sedmega leta naprej. Avtor meni, da bi ena ura na teden v šoli zadostovala, da bi dosegli pri
učencih naklonjenost do lateralnega razmišljanja – to je kreativne nagnjenosti.
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2. 5 BOGOMIL KARLAVARIS
Karlavaris … et al so mnenja, da ustvarjalnost ni privilegij nekaterih posameznikov, ampak
zmoţnost vsakega človeka. Nikakor pa ne moremo sprejeti druge skrajnosti, da lahko z vnaprej
predpisanimi in za vse otroke enakim programom razvijamo pri vseh učencih enako stopnjo
kreativnosti ali celo oblikujemo umetnika.
Sredstva umetniškega izraţanja so lahko zelo različna, prav tako tudi končni izdelki. Bistvo
celotnega procesa je v sami aktivnosti otrok, preko katere se razvijajo kreativne sposobnosti.
2. 5. 1 RAZVIJANJE USTVARJALNOSTI KOT OSEBNOSTNE LASTNOSTI IN ODNOSA DO
USTVARJALNOSTI
Otroške ustvarjalnosti ni potrebno usmerjati v tehnični smeri in v obvladovanje postopkov.
Pomembno je, da vplivamo na odnos učencev do ustvarjalnih procesov, da sproščeno ustvarjajo,
da spontano in iskreno sodelujejo v likovnih nalogah, da se prepuste sanjarjenju, novostim,
neodvisnosti od ustaljenih postopkov ali tem. V teh primerih je potrebno razvijati ustvarjalnost kot
osebnostno lastnost in odnosa do le-te. Eden izmed pokazateljev, da ima učenec ustvarjalne
lastnosti in odnose, je uţivanje v ustvarjalnih dejanjih, pri čemer se tudi sam nadgrajuje. Druga
značilnost je senzibilnost na pojave in ljudi, senzibilnost, da le-te samostojno in ustvarjalno
preoblikuje, načrtuje in vztraja na ideji vse do končne originalne realizacije.
2. 5. 2 POGOJI IN POSTOPKI ZA RAZVOJ USTVARJALNOSTI
Kakovost teh aktivnosti, njeni razvojni učinki in preoblikovanje ustvarjalnosti v trajno osebnostno
lastnost in hkrati odnos je mogoče doseči le preko zagotavljanja ugodnih pogojev in pravilnih
postopkov vzgoje.
Med ugodne pogoje lahko štejemo naslednje:
POSEBNA ATMOSFERA, ki se odraţa ne le v prisotnosti primernih pripomočkov, predmetov,
prostora, videza prostora, ampak v nekem novem, posebnem, svobodnem, stimulativnem odnosu
med vzgojiteljem in učencem. V tem obsegu spontano prihaja do ustvarjanja.
UPOŠTEVANJE OTROKOVE OSEBNOSTI je pravzaprav predpogoj za razvoj ustvarjalnosti. Učenci
morajo občutiti svobodo, potrebno je medsebojno zaupanje med učenci in vzgojitelji. Učenci
morajo biti osvobojeni strahu, kar omogoča in olajšuje ustvarjalno aktivnost.
OMOGOČANJE BOGATIH, RAZNOLIKIH IN IZBRANIH ČUTNIH IZKUŠENJ predstavlja hkrati
pogoj, istočasno pa tudi neposreden povod za ustvarjalnost. V osnovi ta faktor povezuje
interakcijo med otrokom in okoljem, ki je pogoj otrokovega splošnega in likovnega razvoja.
USTREZEN PRIBOR IN MATERIAL je ţe sam po sebi izziv učencu, da se likovno izrazi. Na začetku
zadostuje material, pozneje je potrebno učencem omogočiti primerne naloge, preko katerih
dosegajo, da se material učinkovito izkoristi.
OSEBNOST VZGOJITELJA je nadvse pomemben pogoj spodbujanja ustvarjalnosti. To z ene strani
razumemo kot človeška, naravna podoba vzgojitelja, ki ţeli osvojiti otroke na ta način, da mu le-ti
izkazujejo ljubezen in zaupanje. Na drugi strani pa mora biti vzgojitelj tako dobro strokovno
podkovan, da lahko s prepričljivostjo in gotovostjo spodbudno deluje na učence. Poleg tega mora
biti ustvarjalen in didaktično fleksibilen.
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RAZNOVRSTNI IMPULZI so tako rekoč spodbuda ustvarjalnosti. Lahko so to pojmi – besede,
vprašanja, pojasnjevanje, razgovor, ideje, etična dimenzija, umetniško delo, dela ostalih zvrsti
umetnosti: literatura, glasba, film …
POSTOPKI pri razvoju ustvarjalnosti so zelo raznovrstni, saj jih pogojujejo s številnimi faktorji.
Predvsem pa so v ospredju individualne razlike med otroki. Poleg tega je v najzgodnejših
raziskavah ugotovljeno, da se ustvarjalnost gradi preko zbiranja informacij, njihovo kritično
predelavo in nato improvizacijo, igro, da bi se preko govornega stika uresničila kreativna ideja.
Sledi preskok v novo kakovost, ki se realizira preko likovnih sredstev in nato potrdi v likovnem
izdelku. Tako se v izobraţevanju menjajo postopki, na katere vplivajo izkušnje, igra in
improvizacija, resničnost, vrednotenje …
Spodbujanje otrokovega ustvarjanja se naslanja na notranje motive in potrebe otrok. Izhajajoč iz
predhodno pripravljenih faz tako, da se ti postopki navezujejo na ustrezno izbrane odzive, ki
spodbudijo nakopičene ustvarjalne ideje. V tej fazi je potrebno, da preidemo na direktno
aktiviranje ustvarjalnih faktorjev – fleksibilnost, originalnosti … Ko se pojavi ustvarjalna ideja, se
pri otrocih poveča interes za komunikacijo, ki je prisoten od najzgodnejšega otroštva, vendar se
ga z ustreznimi vplivi lahko stalno povečuje in razvija.
Na ta način bo postajal likovni izraz otrok vse bogatejši, obseţnejši in hkrati izpolnjen z
zadoščenjem tistega, ki ustvarja, in tistega, ki z njim prihaja v kontakt. Čeprav ni potrebno
posebno
poudarjati pomembnosti omenjenega postopka, imamo številne zagovornike
neocenjevanja likovnih rezultatov. Le-ti so mišljenja, da ocenjevanje vodi v tekmovanje med
otroki, omejuje svobodo in ustvarjalnost (Karlavaris, Barat, Kamenov, 1988).
Lahko rečemo, da se z dozorevanjem otrok povečuje interes učencev za njihovo likovno
izraţanje. Pomembno pa je, da negujemo dragoceno občutenje veselja in zadovoljstva skozi
proces likovnega ustvarjanja. Na koncu naj poudarimo, da se postopki morajo prilagoditi
posameznikom, v tem se namreč ustvarjalni procesi razlikujejo.

2. 5. 3 IZRAŢANJE EMANCIPACIJE V PEDAGOŠKEM SMISLU
Emancipacija ima kot pojem svoj filozofski, sociološki, ekonomski, politični, razvojni in pedagoški
vidik. Naša ţelja je, da ta pojem definiramo v pedagoškem smislu, izhajajoč iz vseh predhodnih
vidikov.
Skozi zgodovinski razvoj se je pojem emancipacije spreminjal. Danes se prvenstveno navezuje na
proces osvobajanja od različnih vrst prisile in manipulacije ljudske osebnosti. Ta osvoboditev
pomeni afirmacijo izvorne, pristne kulture različnih etničnih skupin, osvoboditev od prevlade
kulture velikih, ekonomsko močnih narodov. Hkrati pa pomeni uporabo kulturnih vsebin na
splošno, kot faktorjev ustvarjanja vsestranske osebnosti.
Tudi odtujitev sama je ena izmed osnovnih potreb običajnih ljudi, prav tako tudi ozko usmerjenih
strokovnjakov.
V izobraţevalnem sistemu emancipacija pomeni skrb za celostni potencial osebnosti s ciljem, da
se ji pomaga pri samouresničevanju najboljših lastnosti, ki jih ima osebnost. S tem pristopom
postaja osebnost, kot nosilec pristnih lastnosti (individualnih in društvenih) cilj izobraţevanja. Če
sprejmemo, da je šola ogledalo društvenih in ekonomskih odnosov, da je mogoča analogija
delavec – delo v odnosu učenec – učenje (kot priprava na druţbeno vlogo, ki zahteva sodelovalne
odnose), potem je mogoče šolo razumeti kot bojišče procesov, v katerih prihaja do pojava
analognih odtujitev. Hkrati pa tudi institucijo, ki nudi primerno okolje za premagovanje teh ovir.
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Izhajajoč iz definicije, da emancipacija pomeni osvoboditev izpod prisile socialno-ekonomskega,
ideološko-normativnega, tehnološkega in psihološkega značaja, ostaja vprašanje osvoboditve
izpod prisile psihološkega značaja, pri kateri ima izobraţevanje lahko pomembno vlogo.
Ob izpostavitvi dosedanje razlage smo emancipacijo v pedagoškem smislu definirali kot svobodo
v sprejemu, kritični oceni, predelavi in uporabi informacij; omogočanje uresničevanja preko
lastnih notranjih motivov in posledično postopno prevzemanje odgovornosti za posledice svojih
akcij. Ta način omogoča zadovoljevanje potreb celovitega doţivljanja in zadovoljstva,
pridobljenega preko plodnega raziskovanja lastnih ustvarjalnih sposobnosti. Avtonomijo v
zavzemanju poloţajev, odgovornem in neodvisnem odločanju, ocenjevanju njihovih posledic, v
okviru enake komunikacije med subjekti enega kolektiva. Sposobnost ocenjevanja procesa in
rezultatov ene akcije, izhajajoč iz različnih kriterijev, katere subjekt določi kot ustrezne
(Karlavaris, Barat, Kamenov, 1988).
Nazornejši razvoj emancipacije kot pedagoškega procesa bomo analizirali skozi štiri teme: kritično
sprejemanje informacij; potrebe, vrednote in motivi; celovitost doţivljanja preko osebnosti;
avtonomija odnosov in aktivnosti.

2. 5 .4 KRITIČNO SPREJEMANJE INFORMACIJ
Emancipacija se manifestira preko različnih segmentov. Enega izmed njih, ki v pedagoškem
procesu stoji v začetni in zaključni etapi, označujemo kot kritično oceno informacij. Eden izmed
vidikov podrejanja osebnosti se realizira preko zavestnega spreminjanje cilja v smeri interesa
tistega, ki informacije pošilja. Tako prihaja do uporabe delne resnice, resnice, ki je čustveno
zaznamovana. Informacija, ki prihaja od sprejemnika, ki je pristranski, se zato podredi njegovim
podzavestnim ţeljam … ipd.
Šola tako postaja poligon prenašanja informacij, ki imajo višjo ideološko in niţjo ekonomsko
predpostavko (Karlavaris, Barat, Kamenov, 1988). Pri prenašanju informacij je pomembno, da je
vsem subjektom omogočeno najti svoj pristop, izraţati dvom, preverjati, moţnost iskanja novih
informacij …
Za kritično preverjanje informacij sta potrebna dva faktorja:
 vzpostavljeni kritični odnos, razvit občutek za dvom, nagibanje k pravi resnici, torej prvotno
ustrezen odnos;
 širša kultura in razvita sposobnost uporabe raznovrstnih izvorov informacij, poznavanje
metodologije preverjanja resničnosti podatkov in podobno.
Dokler se prvi faktor razvija vse od malega, drugi faktor predpostavlja enega izmed pokazateljev
zrelosti osebnosti. Do popolnosti se lahko uporablja v višjih razredih osnovne in v srednji šoli.
Kritičnost se nanaša na oceno informacij drugih subjektov in hkrati na informacije, ki jih mi kot
posamezniki oddajamo ostalim.

2. 5. 5 POTREBE, VREDNOTE IN MOTIVI
Emancipacija pomeni neodvisnost subjekta, vendar to konkretno pomeni, da vsak subjekt ve, kaj
ţeli, zato da ne dela tistega, kar ţelijo drugi. To se odraţa v sposobnosti subjekta, da artikulirano
izrazi svoje potrebe in da jih zmore na kreativen način uresničiti. Tradicionalna pedagogika je
vplivala na učenca, da sprejme nekatere vrednote, ki bi ga motivirale za dosego cilja. Torej, bi
bile potrebe posledica od zunaj sprejetih vrednostnih sistemov (Karlavaris, Barat, Kamenov,
1988). Sodobno izobraţevanje pa mora omogočati subjektu, da sam spozna sebe, da razume svoj
sistem vrednot, da ga, če je to potrebno, zamenja, vendar na teh osnovah motivira ali artikulira
svoj aktiven odnos z ljudmi in okolico.
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Motivacija aktivira subjekt s ciljem zadovoljevanja njegovih lastnih potreb. Potrebe se v zaključni
fazi lahko pribliţajo sistemu vrednot. Potrebe in vrednote so torej bistvene kategorije, ki
definirajo osebnost in njeno motivacijo v sociopsihološkem smislu. Bogastvo posameznikov
postane samouresničitev vseh ljudi. Prihaja iz njihove osebne svobode.

2. 5. 6 AVTONOMIJA ODNOSOV IN AKTIVNOSTI
Karlavaris (Karlavaris, Barat, Kamenov, 1988) se navezuje na pet najpomembnejših kreativnih
faktorjev, in sicer:
ORIGINALNOST – štejemo kot sposobnost opaţanja, česar drugi niso v stanju. Prihajati do
nevsakdanjih, neobičajnih, statistično redkih idej; najti redke, neobičajne rešitve; oddaljeni
odgovori na vprašanja po analogiji, metafori … Zmoţnost iskanja redkih, oddaljenih rešitev,
kombiniranje idej na neponovljiv način in teţnja k fantastičnim, nemogočim rešitvam.
FLEKSIBILNOST – sposobnost proţnega, gibkega mišljenja. Sposobnost hitrega in lahkega
prehajanja z ene ideje na drugo. Hitro spreminjanje zornega kota oz. vidika reševanja ali hitro
spreminjanje pristopa in strategije. Odsotnost fiksiranosti, inertnosti in rigidnosti.
FLUENTNOST ALI TENKOČUTNOST – sposobnost hitrega produciranja bogastva idej, potez,
hipotez, ki iz človeka kar privrejo.
ELABORACIJA – sposobnost izdelave podrobnega načrta ustvarjalne naloge, načrtovanje in
stalno razvijanje idej. Hkrati pa tudi sposobnost, da se uresničeni rezultat izkaţe kot pregledna
celota likovno uspešne kompozicije.
REDEFINICIJA – sposobnost razumevanja poznanih stvari na nov način. Uporaba starih rešitev
na nov, neobičajen način, prenos oblik, preoblikovanje, iz običajnega ustvarjati nove pomene.
Tudi sama bom v svojem diplomskem delu izhajala iz teh petih faktorjev ter poskušala povezati
teoretični del s praktičnim.

2. 6 POVZETEK VSEH AVTORJEV

Zakaj sem izbrala tako različne avtorje in tako različne poglede? Med njimi sem kljub temu našla
neko povezavo, ki se dotika področja ustvarjalnosti v današnjem času in današnjem šolskem
sistemu.
Levi-Strauss nam v svojem članku ponuja povezavo med intelektualnim razvojem, delom, igro in
ustvarjalnostjo. Narobe je, ker otrok ne uvajamo v ustvarjanje skozi umetnost. S tem, da otroke
spreminjamo v merilo ustvarjalca, sami sebe opravičujemo, ker smo dopustili, da je umetnost
nazadovala na stopnjo igre. S tem mešamo igro in druge, resnejše plati ţivljenja. Vse v ţivljenju
pa, ţal, ni igra. Tukaj opazim povezavo s prvim razredom devetletke, ko učenci preko igre
spoznavajo nove vsebine. Pojavijo se teţave, otroci si ţelijo igre podaljševati še naprej v prvo
triado (vedno je zanje premalo igre …). Vse prehitro so tukaj ocene, in kar naenkrat ni to več
igra, ampak trd pristanek na realnih tleh. Prelom se izkaţe kot popolnoma neustrezen in ima hude
učinke/posledice na prvo triado. S tem ko smo postali nebrzdani porabniki, smo čedalje manj
zmoţni ustvarjati. Ker nas straši lastna nezmoţnost, preţimo na prihod ustvarjalnega človeka.
34

Tavčar Mirjam (2011). Vzpodbujanje ustvarjalnosti pri likovni vzgoji.
Diplomsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani ─ Pedagoška fakulteta

Avtor članka se resno sprašuje, da s svojimi sebičnimi sanjarijami ţrtvujemo kruto nujnost učenja
ter na ta način uničujemo šolo z vsem, kar je še ostalo.
Če naveţem na ustvarjalnosti: otrok ne more postati ustvarjalen, če ne pride do določenega
nivoja znanja. Znanje je pogoj ustvarjalnosti. Urjenje pa zahteva napor …
Koliko danes zahtevamo od otrok? Smo pripravljeni zahtevati, da se za določene stvari otroci
»zelo« potrudijo. Sprašujem se, ali smo jih pripravljeni soočiti se s potrpeţljivostjo, vztrajnostjo
…, jim ponuditi in pribliţati izkušnje, da stvari okrog njih le niso samoumevne. Ali pademo na tem
izpitu kot starši, ki smo ţe tako preobremenjeni in se nam naša pomoč otroku zdi krajša in
najenostavnejša pot, premalo pa pomislimo o dolgoročnih posledicah naših dejanj. Ali smo kot
učitelji v šoli pripravljeni od otrok zahtevati prave stvari, stvari, ki od njih zahtevajo maksimalen,
dolgotrajen napor … Vemo namreč, da če ţe dobimo bitko z otrokom, so na drugi strani starši
zelo pomemben, mnogokrat preveč zaščitniški faktor, ki vse prepogosto vleče napačne poteze v
škodo otrok. So polni otrokovih pravic, mnogokrat zaslepljeni s starševsko ljubeznijo …
Bruno Munari v svoji knjigi slikovno prikaţe različne aspekte oz. vidike domišljije (Munari, 1983). Ker

menim, da je domišljija eden izmed zelo močnih faktorjev, ki vplivajo na likovno ustvarjalnost,
sem se odločila, da osnovne vidike, iz katerih izhaja Munari, tudi predstavim. Skozi likovno
govorico nam pripoveduje zgodbo, potovanje skozi domišljijo … Meni, da se zdi študija o domišljiji
za marsikoga nemogoč podvig. Za marsikoga je domišljija nekaj čudnega, tujega, za druge pa
spet privlačnejša. Za vsakega izmed nas je domišljija nekaj drugega, vsak izmed nas jo pojmuje
drugače. Če jo poskusimo definirati, dobimo široko paleto človeških zmoţnosti.
Menim, da nam avtor z vsem slikovnim gradivom zelo nazorno poskuša povedati, da dajmo
otrokom moţnosti raziskovanja, za kar lahko izkoristimo naravo, ki nas obdaja. Ponuja res
čudovito paleto najrazličnejših izzivov. Predvsem pa uporabimo brezplačne, tudi odpadne
materiale. Ne potrebujemo materialov iz dragih trgovin za »prosti čas« … Svet, ki nas obdaja, je
mnogo privlačnejši in zanimivejši. Dopustimo jim, da njihova domišljija poišče prosto pot. Bodimo
večkrat le opazovalci njihovega ustvarjalnega procesa … Tako preprosto je slišati vse skupaj. Pa
vendar … Ali današnjim otrokom v zadostni meri ponudimo preproste, brezplačne stvari, ki so
vsem na dosegu roke? Jih pustimo, da sami raziskujejo, se igrajo …? Res je, časi niso ravno
naklonjeni ne staršem ne otrokom. Od staršev sluţba (če jo sploh imajo) zahteva celega človeka.
Njihov delavnik se običajno zaključi po sedemnajsti uri, doma pa jih čaka še kup domačih opravil
… Verjamem, da je zelo zelo teţko najti čas za proste, spontane aktivnosti v naravi skupaj z
otroki. Tudi okolje, v katerem ţivijo, jim mnogokrat tega ne omogoča. Za kaj več so potrebni
«premiki«, za kar pa potrebujemo več časa. In spet smo pri času, tako pomembnem faktorju, ki
vsem nam kroji usodo. Posebno poglavje igra tudi varnost, saj so časi res postali drugačni, kot so
bili.
Kot učitelji pa si ne dovolimo popustiti, včasih tudi pritiskom vodstva, da mora biti vse »skrbno«
načrtovano, usmerjeno, vodeno … A kaj, ko je po drugi strani čas, s katerim smo omejeni s
pedagoškimi urami, še kako pomemben faktor. Spretno krmarjenje med vsemi faktorji zahteva
strokovnega pedagoga, ki je hkrati dovolj senzibilen, ki zna začutiti učence kot posameznike in iz
njih iztrţiti tisto najboljše.
Kot ţe omenjeno, je ustvarjalnost osnovnošolcev pri nas raziskoval Ţaţar (Marentič Poţarnik,
2000). Ugotovil je, da imajo učitelji rajši učence z visoko inteligentnostjo in nizko ustvarjalnostjo,
kot učence z obratno kombinacijo. Glede na rezultate se sprašujem, ali naša šola nudi dovolj
ustvarjalno spodbudno okolje? Oziroma, ali je celotna naravnanost preobseţnih programov
naravnana v smer posredovanja in podajanja informacij? Glede na obseţne učne načrte nam za
kaj več niti ne ostane časa. Tukaj se področju likovne vzgoje vsekakor izogibam.
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Avtor Edvard de Bono nas v svoji knjigi Lateralno razmišljanje seznani s tehnikami, ki so
pomemben del lateralnega razmišljanja. Postopek lateralnega razmišljanja je primeren ţe za
otroke od sedmega leta naprej. Avtor meni, da bi ena ura na teden v šoli zadostovala, da bi
dosegli pri učencih naklonjenost do lateralnega razmišljanja – to je kreativne nagnjenosti. Mogoče
bi veljalo o tem razmisliti. Menim, da naš šolski sistem nikakor ni naklonjen ustvarjalnemu
izraţanju otrok. Ţe če pogledamo, koliko ur likovne vzgoje tedensko pripada otrokom na
predmetni stopnji, lahko vemo, da to nikakor ne zadošča in spodbuja otrok k ustvarjalnosti,
iskanju lastne likovne govorice.
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3 DEJAVNOSTI
3. 1. 1 DEJAVNOST
3. 1. 1 Opis 1. dejavnosti
Dejavnost je vsebovala likovno izraţanje posameznika na področju ploskve.
Prva dejavnost je v začetno fazi vključevala osnovne barve in belo, ki so jih učenci naključno
nanesli na papir. Nato so s pomočjo polaganja drugega papirja na nanesene barve z vrtenjem
zgornje podlage ustvarili poljuben odtis. Naloga učencev je bila, da nato v odtisu glede na
časovno zaporedje v odtisu poiščejo motive in hkrati poskušajio najti čim več rešitev. Čas
opazovanja je bil 5 minut.
Drugi del dejavnosti je temeljil na dopolnjevanju odtisa s čopičem in tempera barvami glede na
besedno izraţene odzive.

3. 1. 2 Opis vzorca
V raziskavi so sodelovali učenci in učenke, ki obiskujejo likovni kroţek, in sicer od 2. do 5.
razreda.
3. 1. 3 Opis ocenjevalcev
Ocenjevalka številka 2 –

●:

Profesorica razrednega pouka, 24 let.
Ocenjevalec številka 3 –

●:

Študent dvopredmetnega študijskega programa: fizika, tehnika na PEF v Ljubljani, 27 let.
Ocenjevalka številka1 –

●:

Avtorica diplomskega dela, diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok, 45 let.

3. 1. 4 Kriteriji ocenjevanja
Faktorje ustvarjalnosti, ki jih podrobno opisuje Karlavaris (Karlavaris, Barat, Kamenov, 1988), sem
razdelila na tri stopnje. Prva stopnja pomeni najniţjo (najslabšo), tretja pa najvišjo (najboljšo)
stopnjo, srednja pa vmesno stopnjo ocene. Ocenjevalci smo dela vrednotili istočasno, glede na
vnaprej določene in opisane kriterije. Na podlagi ocene je izpeljana interpretacija.

3. 1 .5 Vsebinska definicija stopenj
ORIGINALNOST – ali je pri nanašanju barv izviren in uporabi bolj kompleksen postopek. Se
sprosti in si dovoli svobodo pri nanašanju barv, kakor tudi pri odtiskovanju – vrtenju zgornje
ploskve. Rezultati kaţejo več rešitev pri učencih/-kah, ki so se sprostili in si dovolili popolno
svobodo pri ustvarjanju ţe na začetku … Odtis, ki mu je bila namenjena »daljša pot vrtenja«,
nudi za opazovanje mnogo več moţnosti rešitev … več rešitev pri zapisu, kakor tudi pozneje pri
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slikanju, pomeni višjo stopnjo originalnosti. Tudi tu se lahko naslonimo na teoretični del B.
Karlavarisa, ki meni, da je sproščeno vzdušje pomemben dejavnik pri ustvarjalnosti.
FLEKSIBILNOST – ali učenec/-ka v odtisu poišče veliko rešitev. Višjo stopnjo fleksibilnosti pri
učencu/-ki
pomeni veliko zapisanih rešitev, tako pri besednem zapisu kakor tudi pri
dopolnjevanju odtisa (motiv se povezuje z besednim zapisom, vsi motivi v besednem zapisu se
ponovijo tudi v dopolnjevanju odtisa. Višja stopnja fleksibilnosti pomeni tudi večjo povezanost
med besednim zapisom in dopolnjenim odtisom.
FLUENTNOST ALI TENKOČUTNOST – kako se odziva na iskanje (učni stil). Ali vidi rešitve pri
zapisu besed izključno iz istega koncepta (ţivali, rastline …) ali pa rešitve nudijo širši spekter
različnih področij (se dopolnjujejo s pridevniškimi besedami, jih poveţe iz različnih svetov …).
Povezava več različnih konceptov pomeni višjo stopnjo fluentnosti ali tenkočutnosti.
ELABORACIJA – kakšen postopek uporabi, da sestavi celotno sliko. Ali pri ustvarjanju nadgrajuje
likovno delo na osnovi motiva. Na kakšen način nadgrajuje likovno delo. Ali prepoznava le
osnovne dele površine (med dvema različnima barvama) ali pa v odtisu prepoznava tudi detajle
(drobne, miniaturne dele površine), jih dopolni, poveţe v novo, smiselno celoto, ki se navezuje na
prvi del opazovanja. Višjo stopnjo elaboracije pomeni prepoznavanje detajlov, ne le celote,
povezovanje v novo smiselno celoto …
REDEFINICIJA – kako razume stvari na nov način. Ali učenec »pove« zgodbo na nov, drugačen
način. Ali je sposoben postaviti stvari v drugačen, nov kontekst – spremeniti stvarem teţo,
velikost … Kar lahko poveţemo s teoretičnim delom B. Munarija, ki omenja različne vidike
domišljije, kot so sprememba teţe, velikosti … Višjo stopnjo redefinicije pomeni na končnem
izdelku uporabiti čim več različnih vidikov domišljije.
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3. 2. 1 DEJAVNOST – PRIPRAVA ODTISOV
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UČENEC/UČENKA: 1

KAJ VSE OPAZIŠ NA ODTISU? ZAPIŠI.
0,5 min

metulj, čebela, list

1 min
2 min
3 min
4 min
5 min
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1.
ORIGINALNOST – ali je pri nanašanju barv izviren in
ne naredi enako kot sosed.
FLEKSIBILNOST – ali v odtisu poišče veliko rešitev,
v kolikšnem času poišče rešitve.
FLUENTNOST ALI TENKOČUTNOST – kako se odziva
na iskanje (učni stil).
ELABORACIJA – kakšen postopek uporabi, da sestavi
celotno sliko, ali in kako nadgrajuje likovno delo na
osnovi motiva.
REDEFINICIJA – kako razume stvari na nov način.

stopnja

2.

stopnja

3.

stopnja

●●●
●●●
●●●
●●●
●●●

LEGENDA
Ocenjevalka št. 1 – ●
Ocenjevalka št. 2 – ●
Ocenjevalec št. 3 – ●

INTERPRETACIJA REZULTATOV
Učenec/-ka 1 je v prvi polovici minute v odtisu poiskal/-a tri stvari. Pri vrtenju zgornje ploskve se
najbrţ ni dovolj sprostil/-a, zato mu/ji sam odtis ni nudil dovolj velikega izziva za nadaljnje
iskanje, ustvarjanje. Tudi njegovi/-ni besedni zapisi so vsi z enega področja – področja narave.
Ker za nadaljevanje dejavnosti ni pokazal/-a interesa, smo ocenjevalci skupnega mnenja, da
ga/jo na vseh ostalih področjih ocenimo s prvo stopnjo. Sklepamo, da področje ploskovnega
oblikovanja ni njegovo/-no močno področje, kar se potrdi tudi pri drugi dejavnosti, ko je učenec/ka dosegel/-a izrazito boljše rezultate.
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UČENEC/UČENKA: 2

KAJ VSE OPAZIŠ NA ODTISU? ZAPIŠI.
0,5 min

polţ

1 min

dinozaver

2 min

ovčka

3 min

zmaj

4 min

roka

5 min

krogla

43

Tavčar Mirjam (2011). Vzpodbujanje ustvarjalnosti pri likovni vzgoji.
Diplomsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani ─ Pedagoška fakulteta

1.
ORIGINALNOST – ali je pri nanašanju barv izviren in
ne naredi enako kot sosed.
FLEKSIBILNOST – ali v odtisu poišče veliko rešitev,
v kolikšnem času poišče rešitve.
FLUENTNOST ALI TENKOČUTNOST – kako se odziva
na iskanje (učni stil).
ELABORACIJA – kakšen postopek uporabi, da sestavi
celotno sliko, ali in kako nadgrajuje likovno delo na
osnovi motiva.
REDEFINICIJA – kako razume stvari na nov način.

●●

stopnja

2.

●
●●
●

stopnja

3.

stopnja

●●●
●●
●

●●●

LEGENDA
Ocenjevalka št. 1 – ●
Ocenjevalka št. 2 – ●
Ocenjevalec št. 3 – ●

INTERPRETACIJA REZULTATOV
Učencu/-ki 2 je tudi po pretečenih petih minutah opazovanja uspelo poiskati nove motive v
odtisu. Motivi, ki jih je poiskal/-a, so v prvih treh minutah s področja narave – ţivali, v četrti in
peti minuti pa se dotaknejo dela telesa – roka in geometrijskega telesa – krogla. Dva ustvarjalca
sta mu/ji zato prisodila najvišjo stopnjo fluentnosti ali tenkočutnosti. Res pa je, da smo se
ocenjevalci glede elaboracije opredelili za prvo oziroma drugo stopnjo. Pri uporabi postopka je s
temnejšo barvo obrisal/-a nastali odtis, kar je bil edini postopek, s katerim je 2 nadgradil/-a
likovno delo. Kar se tiče redefinicije, ocenjevalci pri 2 nismo opazili, da bi uporabljal/-a različne
vidike domišljije. Enotni smo si bili glede prve stopnje redefinicije.
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UČENEC/UČENKA: 3

KAJ VSE OPAZIŠ NA ODTISU? ZAPIŠI.
0,5 min

gosenica, pikapolonica

1 min

slon

2 min

krokodil

3 min

ogenj

4 min

zombi

5 min

človek

45

Tavčar Mirjam (2011). Vzpodbujanje ustvarjalnosti pri likovni vzgoji.
Diplomsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani ─ Pedagoška fakulteta

1.
ORIGINALNOST – ali je pri nanašanju barv izviren in
ne naredi enako kot sosed.
FLEKSIBILNOST – ali v odtisu poišče veliko rešitev,
v kolikšnem času poišče rešitve.
FLUENTNOST ALI TENKOČUTNOST – kako se odziva
na iskanje (učni stil).
ELABORACIJA – kakšen postopek uporabi, da sestavi
celotno sliko, ali in kako nadgrajuje likovno delo na
osnovi motiva.
REDEFINICIJA – kako razume stvari na nov način.

stopnja

2.

●●
●●
●●●
●●●

LEGENDA
Ocenjevalka št. 1 – ●
Ocenjevalka št. 2 – ●
Ocenjevalec št. 3 – ●
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stopnja

3.

●●●
●
●

stopnja

Tavčar Mirjam (2011). Vzpodbujanje ustvarjalnosti pri likovni vzgoji.
Diplomsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani ─ Pedagoška fakulteta

INTERPRETACIJA REZULTATOV
Učenec/-ka 3 je med dejavnostjo izredno nemiren, neučakan otrok. Bega v prostoru, je verbalno
glasen/-na in se zelo teţko umiri. Tudi misli mu/ji med samo dejavnostjo uhajajo na druga
področja vsakdanjega ţivljenja, tako da je občasno moteč/-a tudi za ostale otroke v skupini. Kljub
temu ga/jo dejavnosti očitno zanimajo dovolj, saj redno obiskuje likovni kroţek. Ocenjevalci smo
si glede originalnosti enotni in 3 prisodili tretjo stopnjo. Besedni zapisi so bogati. Kar se tiče
fleksibilnosti in fluentnosti ali tenkočutnosti smo se opredelili med drugo in tretjo stopnjo. Motiv
se ne dopolnjuje povsem z besednim zapisom, res pa je, da se besedni zapis dotakne področja
narave, kakor tudi naravnega elementa – ogenj in pa domišljijskega motiva. Povsem enotni smo
si bili glede elaboracije ter izdelek 3 umestili v drugo stopnjo. Likovno delo je nadgrajeval/-la le z
obrisovanjem odtisa s temnejšo barvo. Redefinicija je po naših ocenah njegovo/-no najbolj šibko
področje; vsi trije smo se opredelili za prvo stopnjo. Pri ustvarjanju ni uporabil/-a nobenega
izmed vidikov domišljije.
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UČENEC/UČENKA: 4

KAJ VSE OPAZIŠ NA ODTISU? ZAPIŠI.
0,5 min

sonce, morje, nebo

1 min

roţe

2 min

sončni zahod

3 min

trava, stebla

4 min

oblaki

5 min

sončni zahod, ţival, veverička
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1.
ORIGINALNOST – ali je pri nanašanju barv izviren in
ne naredi enako kot sosed.
FLEKSIBILNOST – ali v odtisu poišče veliko rešitev,
v kolikšnem času poišče rešitve.
FLUENTNOST ALI TENKOČUTNOST – kako se odziva
na iskanje (učni stil).
ELABORACIJA – kakšen postopek uporabi, da sestavi
celotno sliko, ali in kako nadgrajuje likovno delo na
osnovi motiva.
REDEFINICIJA – kako razume stvari na nov način.

stopnja

2.

●
●●
●●●

LEGENDA

Ocenjevalka št. 1 – ●
Ocenjevalka št. 2 – ●
Ocenjevalec št. 3 – ●
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stopnja

3.

●●●
●●●
●●
●

stopnja
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INTERPRETACIJA REZULTATOV
Učencu/-ki 4 lahko glede originalnosti prisodimo tretjo stopnjo, saj je ţe pri zapisu nanizal/-a
veliko besed. Ocenjevalci smo si bili glede ocene enotni. Motivi v odtisu se povezujejo z besednim
zapisom, zato smo si ocenjevalci enotni glede tretje stopnje fleksibilnosti. Glede fluentnosti ali
tenkočutnosti ter elaboracije smo se ocenjevalci opredelili med drugo in tretjo stopnjo. Besedni
zapisi vključujejo več področij – ţivali, rastline, naravne pojave. Za dopolnjevanje odtisa je
učenec/-ka uporabil/-a enostavne postopke – obris, za katerega uporabi dve različni barvi.
Ponovita se le dva motiva iz besednega zapisa, en motiv je povsem nov. Redefinicija pa je
področje, za katerega smo bili ocenjevalci enotni glede druge stopnje. Nismo opazili, da bi bil
uporabljen kateri izmed vidikov domišljije.
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UČENEC/UČENKA: 5

KAJ VSE OPAZIŠ NA ODTISU? ZAPIŠI.
0,5 min

zajec

1 min

gosenica

2 min

deţevnik

3 min

delfin

4 min

sonce

5 min

obraz
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1.
ORIGINALNOST – ali je pri nanašanju barv izviren in
ne naredi enako kot sosed.
FLEKSIBILNOST – ali v odtisu poišče veliko rešitev,
v kolikšnem času poišče rešitve.
FLUENTNOST ALI TENKOČUTNOST – kako se odziva
na iskanje (učni stil).
ELABORACIJA – kakšen postopek uporabi, da sestavi
celotno sliko, ali in kako nadgrajuje likovno delo na
osnovi motiva.
REDEFINICIJA – kako razume stvari na nov način.

stopnja

2.

●●
●
●●●

stopnja

3.

●●●
●
●●
●●●

LEGENDA
Ocenjevalka št. 1 – ●
Ocenjevalka št. 2 – ●
Ocenjevalec št. 3 – ●
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INTERPRETACIJA REZULTATOV
Učenec/-ka 5 k delu vedno pristopi zelo resno in odgovorno. V dejavnost se vedno poglobi. Kar
se tiče originalnosti, smo si bili ocenjevalci enotni glede tretje stopnje. Odtis sam je nudil ugodne
pogoje za nadaljnje opazovanje. Učenec/-ka je v odtisu poiskal/-la veliko rešitev. Ocenjevalci smo
se glede fleksibilnosti, fluentnosti ali tenkočutnosti ter redefinicije opredelili med drugo in tretjo
stopnjo. Motivi v besednem zapisu se dopolnjujejo tudi pri dopolnjevanju odtisa. Besedni zapisi
vključujejo več področij – ţivali, naravni pojav, del človeškega telesa. Za dopolnjevanje odtisa je
učenec/-ka uporabil/-a enostaven postopek – obris. Ker pa je na področju redefinicije uporabila
enega izmed faktorjev domišljije – sprememba velikosti (palma, sonce, zajec), smo si bili
ocenjevalci enotni ter se strinjali s tretjo stopnjo.
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UČENEC/UČENKA: 6

KAJ VSE OPAZIŠ NA ODTISU? ZAPIŠI.
0,5 min

polţ

1 min

kača

2 min

sonce

3 min

osa

4 min

trobenta

5 min

sončni zahod
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1.
ORIGINALNOST – ali je pri nanašanju barv izviren in
ne naredi enako kot sosed.
FLEKSIBILNOST – ali v odtisu poišče veliko rešitev,
v kolikšnem času poišče rešitve.
FLUENTNOST ALI TENKOČUTNOST – kako se odziva
na iskanje (učni stil).
ELABORACIJA – kakšen postopek uporabi, da sestavi
celotno sliko, ali in kako nadgrajuje likovno delo na
osnovi motiva.
REDEFINICIJA – kako razume stvari na nov način.

stopnja

2.

●●
●●●
●●●
●●●

LEGENDA
Ocenjevalka št. 1 – ●
Ocenjevalka št. 2 – ●
Ocenjevalec št. 3 – ●
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stopnja

3.

●●●
●

stopnja
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INTERPRETACIJA REZULTATOV
Učenec/-ka 6 je pri verbalnem izraţanju v odtisu poiskal/-a veliko rešitev, zato je njegova/-na
originalnost na najvišji stopnji. Lahko pa opazimo, da smo se ocenjevalci glede fleksibilnosti
opredelili med drugo in tretjo stopnjo. Odtis dopolni samo z enim motivom, polţem, ki ga navede
po polminutnem opazovanju odtisa. Ostalih motivov v slikanje ne vključi. Besedni zapisi
vključujejo več področij – ţivali, naravni pojav, predmet. Glede ostalih dveh področij smo se
ocenjevalci enotno opredelili za prvo stopnjo. Odtis le obrobi z drugo barvo ter doda še nekaj
barve, da dopolni motiv.
Nismo opazili, da bi bil uporabljen kateri izmed vidikov domišljije.
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UČENEC/UČENKA: 7

KAJ VSE OPAZIŠ NA ODTISU? ZAPIŠI.
0,5 min

cvet, popek

1 min

gosenica

2 min

ptičja glava

3 min

ptica

4 min

paglavec

5 min

cvet
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1.
ORIGINALNOST – ali je pri nanašanju barv izviren in
ne naredi enako kot sosed.
FLEKSIBILNOST – ali v odtisu poišče veliko rešitev,
v kolikšnem času poišče rešitve.
FLUENTNOST ALI TENKOČUTNOST – kako se odziva
na iskanje (učni stil).
ELABORACIJA – kakšen postopek uporabi, da sestavi
celotno sliko, ali in kako nadgrajuje likovno delo na
osnovi motiva.
REDEFINICIJA – kako razume stvari na nov način.

stopnja

2.

●

stopnja

3.

●●●
●●
●●●
●●●
●●●

LEGENDA
Ocenjevalka št. 1 – ●
Ocenjevalka št. 2 – ●
Ocenjevalec št. 3 – ●
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INTERPRETACIJA REZULTATOV
Ocenjevalci smo bili pri 7 enotni in mu/ji skoraj na vseh področjih prisodili najvišjo stopnjo. Ţe
sam odtis nudi dobro podlago za opazovanje, kar kaţe na to, da se je 7 dovolj sprostil/-a. Besedni
zapisi vključujejo dve področij – ţivali (uporabi pridevniško besedo). Učenec/-ka 7 svoje delo
nadgradi z mešanjem barv, s čimer izstopa od ostalih otrok v skupini. To dejstvo mu/ji določa
najvišjo stopnjo elaboracije. Pri slikanju nadaljuje z dopolnjevanjem drobnih detajlov, hkrati pa so
njegove/-ne rešitve originalne. Najvišja stopnja na vseh področjih kaţe, da je 7 nadarjen/-a,
inteligentna oseba, ki nosi v sebi potencial uspešnosti pri nadaljnjem učenju, če ji bo le okolje
nudilo ustrezne spodbude. Rezultati kaţejo, da je raziskovanje ploskve njegovo/-no močno
likovno področje.
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UČENEC/UČENKA: 8

KAJ VSE OPAZIŠ NA ODTISU? ZAPIŠI.
0,5 min

riba, jadrnica, metulj

1 min

plaţa

2 min

valovi

3 min

travnik

4 min

travnik, hobotnica

5 min

alge
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4.
ORIGINALNOST – ali je pri nanašanju barv izviren in
ne naredi enako kot sosed.
FLEKSIBILNOST – ali v odtisu poišče veliko rešitev,
v kolikšnem času poišče rešitve.
FLUENTNOST ALI TENKOČUTNOST – kako se odziva
na iskanje (učni stil).
ELABORACIJA – kakšen postopek uporabi, da sestavi
celotno sliko, ali in kako nadgrajuje likovno delo na
osnovi motiva.
REDEFINICIJA – kako razume stvari na nov način.

stopnja

5.

stopnja

6.

●●●
●●●
●●●
●●●
●●●

LEGENDA
Ocenjevalka št. 1 – ●
Ocenjevalka št. 2 – ●
Ocenjevalec št. 3 – ●
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INTERPRETACIJA REZULTATOV
Ocenjevalci smo bili pri 8 enotni in mu/ji na vseh področjih prisodili najvišjo stopnjo. Ţe sam odtis
nudi dobro podlago za opazovanje, kar kaţe na to, da se je 8 dovolj sprostil/-a. Besedni zapisi
vključujejo več področij – ţivali, rastline, naravne pojave, predmete, dele narave. Pri učencu/-ki 8
je pri dopolnjevanju odtisa opaznih veliko stvari, ki jih je zapisal/-a pri opazovanju. Rezultati
kaţejo, da je raziskovanje ploskve njegovo/-no močno likovno področje. Na področju elaboracije
pri slikanju nadaljuje z dopolnjevanjem drobnih detajlov. Glede redefinicije pa uporabi enega
izmed vidikov domišljije – spremembo velikosti.
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UČENEC/UČENKA: 9

KAJ VSE OPAZIŠ NA ODTISU? ZAPIŠI.
0,5 min

pikapolonica, sonce

1 min

roţe

2 min

morje

3 min

zemlja

4 min

pero, krogla, jeţ

5 min

okrogli moţic
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1.
ORIGINALNOST – ali je pri nanašanju barv izviren in
ne naredi enako kot sosed.
FLEKSIBILNOST – ali v odtisu poišče veliko rešitev,
v kolikšnem času poišče rešitve.
FLUENTNOST ALI TENKOČUTNOST – kako se odziva
na iskanje (učni stil).
ELABORACIJA – kakšen postopek uporabi, da sestavi
celotno sliko, ali in kako nadgrajuje likovno delo na
osnovi motiva.
REDEFINICIJA – kako razume stvari na nov način.

stopnja

2.

●
●●●

LEGENDA
Ocenjevalka št. 1 – ●
Ocenjevalka št. 2 – ●
Ocenjevalec št. 3 – ●
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stopnja

3.

●●●
●●●
●●●
●●

stopnja
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INTERPRETACIJA REZULTATOV
Učencu/-ki 9 lahko prisodimo najvišjo stopnjo fleksibilnosti, saj je njegov/njen besedni zapis
bogat. Motivi v sliki so identični z besednim zapisom, zato je stopnja fluentnosti ali tenkočutnosti
prav tako na najvišji ravni. Besedni zapisi vključujejo več področij – ţivali, rastline, naravne
pojave, predmete. Tudi za elaboracijo smo se ocenjevalci opredelili med drugo in tretjo stopnjo,
saj motive nariše samostojno in ne uporabi le črtnih obrisov. Enotni pa smo si bili glede
redefinicije in 9 prisodili drugo stopnjo. Opazili smo uporabo enega izmed vidikov domišljije –
spremembo velikosti (polţ, sonce, jeţ).
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UČENEC/UČENKA: 10

KAJ VSE OPAZIŠ NA ODTISU? ZAPIŠI.
0,5 min

metulj

1 min

zajčkova glava

2 min

zelena trava

3 min

cvet

4 min

roţe in trava, ki se majeta v vetru

5 min

deček, ki plava, vrtinec
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1.

stopnja

2.

stopnja

3.

ORIGINALNOST – ali je pri nanašanju barv izviren in
ne naredi enako kot sosed.

●●●

FLEKSIBILNOST – ali v odtisu poišče veliko rešitev,
v kolikšnem času poišče rešitve.
FLUENTNOST ALI TENKOČUTNOST – kako se odziva
na iskanje (učni stil).
ELABORACIJA – kakšen postopek uporabi, da sestavi
celotno sliko, ali in kako nadgrajuje likovno delo na
osnovi motiva.
REDEFINICIJA – kako razume stvari na nov način.

●●●
●●●
●●●
●●●

LEGENDA
Ocenjevalka št. 1 – ●
Ocenjevalka št. 2 – ●
Ocenjevalec št. 3 – ●
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INTERPRETACIJA REZULTATOV
Učenec/-ka 10 je pokazal/-la visoko mero senzibilnosti in tenkočutnosti. Njegove/-ne poteze so
neţne, tanke. Tudi besedno izraţanje nudi natančne opise s pridevniškimi besedami (roţe in
trava, ki se majeta v vetru; deček, ki plava …). Odtis je bogato dopolnil/-a z motivi, ki se pojavijo
ţe v besednem zapisu. Uporabi tudi enega izmed vidikov domišljije – spremembo velikosti.
Spušča se v podrobnosti, zato njegovo/-no delo zasluţi najvišjo stopnjo na vseh področjih. Z
oceno se strinjamo vsi ocenjevalci. Rezultati kaţejo, da je raziskovanje ploskve pri 10 močno
likovno področje.
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UČENEC/UČENKA: 11

KAJ VSE OPAZIŠ NA ODTISU? ZAPIŠI.
0,5 min
1 min

sonce, oblak

2 min
3 min

val

4 min
5 min

ptičja glava
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1.
ORIGINALNOST – ali je pri nanašanju barv izviren in
ne naredi enako kot sosed.
FLEKSIBILNOST – ali v odtisu poišče veliko rešitev,
v kolikšnem času poišče rešitve.
FLUENTNOST ALI TENKOČUTNOST – kako se odziva
na iskanje (učni stil).
ELABORACIJA – kakšen postopek uporabi, da sestavi
celotno sliko, ali in kako nadgrajuje likovno delo na
osnovi motiva.
REDEFINICIJA – kako razume stvari na nov način.

stopnja

2.

stopnja

3.

●●●
●●
●
●●●

LEGENDA
Ocenjevalka št. 1 – ●
Ocenjevalka št. 2 – ●
Ocenjevalec št. 3 – ●
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INTERPRETACIJA REZULTATOV
Učenec/-ka 11 sicer likovno delo nadaljuje na osnovi motiva, vendar uporabi le enega izmed
naštetih v besednem zapisu. Besedni zapisi vključujejo dve področij – ţivali in naravne pojave. Na
področju elaboracije smo se ocenjevalci opredelili med drugo in tretjo stopnjo. Motiv obkroţi s
črto, v odtisu ne prepoznava detajlov. Ocenjevalci smo si bili enotni glede redefinicije in se
opredelili za prvo stopnjo. Nismo opazili, da bi bil uporabljen kateri izmed vidikov domišljije.
Končne ocene vseh področij kaţejo pisano paleto opredelitev med prvo in tretjo stopnjo.
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3. 2. 2 DEJAVNOST – PRVI DEL
3. 2. 1 Opis 2. dejavnosti
Učenci so imeli na razpolago različne materiale: blago, papir, ţico ter različne pripomočke:
spenjač, selotejp, škarje, lepilo.
Iz ponujenih materialov so imeli nalogo izdelati ţival, ki je lahko tudi domišljijska.
Pri originalnosti, fleksibilnosti in fluentnosti smo ocenjevali posameznika, medtem ko smo
področje elaboracije in redefinicije ocenili kot skupni izdelek posameznega para. Pri tem so pari
imeli nalogo povezati dve ţivali v celoto ter ustvariti nekaj povsem novega.

3. 2. 2 Opis vzorca
V raziskavi so sodelovali učenci OŠ, ki obiskujejo likovni kroţek, in sicer od 2. do 5. razreda.

3. 2. 3 Opis ocenjevalcev
Ocenjevalka številka 2 –

●:

Profesorica razrednega pouka, 24 let.
Ocenjevalec številka 3 –

●:

Študent dvopredmetnega študijskega programa: fizika, tehnika na PEF v Ljubljani, 27 let.
Ocenjevalka številka 1 –

●:

Avtorica diplomskega dela, diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok, 45 let.

3. 2. 4 Kriterij ocenjevanja
Faktorje ustvarjalnosti, ki jih podrobno opisuje Karlavaris (Karlavaris, Barat, Kamenov, 1988), sem
razdelila na tri stopnje. Prva stopnja pomeni najniţjo stopnjo (najslabšo), tretja pa najvišjo
(najboljšo) in srednja vmesno stopnjo ocene. Ocenjevalci smo dela vrednotili istočasno, glede na
vnaprej določene in opisane kriterije. Na podlagi ocene je izpeljana interpretacija.

3. 2. 5 Vsebinska definicija stopenj
ORIGINALNOST – kako obvlada volumen, prostor, tretjo dimenzijo. Ali je iz izdelka razvidna tretja
dimenzija ali pa je izdelek le ploskoven. Kakšen motiv je izbral/-a, ali posnema le obliko iz narave,
realnega sveta, ali pa je motiv povsem domišljijski … Višjo stopnjo originalnosti pomeni dobro
vidno tretjo dimenzijo oziroma motiv, ki ne posnema le oblik iz narave, realnega sveta.
FLEKSIBILNOST – na kakšne načine uporablja material – upogiba, mečka spenja, lepi …, koliko
načinov uporabi do izdelave končnega izdelka. Koliko različnih materialov uporabi pri izdelavi –
papir, blago, ţico… Višjo stopnjo fleksibilnosti pomeni čim več različnih načinov uporabe
materialov ter uporabo ne le enega, ampak več materialov, ki so jih učenci imeli na izbiro.
FLUENTNOST ALI TENKOČUTNOST – kako hitro pride do rešitve. Ali je hitro zadovoljen/-na s
končno podobo izdelka, eno rešitvijo, ali išče in najde tudi drugačne načine. Ali med nastajanjem
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izdelka glasno razmišlja o drugačnih rešitvah … Višjo stopnjo fluentnosti ali tenkočutnosti pomeni
realizacijo drugačnih rešitev, uporabo divergentnega načina razmišljanja.
ELABORACIJA – kakšen postopek uporabi, da sestavi iz dveh delov eno celoto. Ali pri sestavljanju
delov v eno celoto uporabi različne načine umeščanja izdelka v novo »zgodbo« – obrne, zvije,
spremeni obliko prvotnemu izdelku. Višjo stopnjo elaboracije pomeni uporabo čim več različnih
postopkov pri sestavljanju prvotnih delov v novo celoto.
REDEFINICIJA – kaj vidi novega pri nastajanju izdelka. Kako definira nove dele? Ali je končni
izdelek, ki je nastal v paru, identičen prvotnemu? Ali pa je v kombinaciji s parom nastala povsem
nova »zgodba«, izven prvotnega konteksta. Je bil uporabljen kateri izmed vidikov domišljije po
Munariju (sprememba teţe, velikosti …). Višjo stopnjo redefinicije pomeni, če končni izdelek
odstopa od prvotnega, se razlikuje v namenu uporabe.
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UČENEC/UČENKA: 12

KAČJI PASTIR, DVE KAČI
1.

stopnja

2.

stopnja

3.

ORIGINALNOST – doseganje volumna, prostora –
3 D …).

●●

●

FLEKSIBILNOST – material uporablja na različne
načine (upogiba, mečka, spenja, lepi …).

●●

●

FLUENTNOST ALI TENKOČUTNOST – kako hitro pride
do rešitve.

●●●

LEGENDA
Ocenjevalka št. 1 – ●
Ocenjevalka št. 2 – ●
Ocenjevalec št. 3 – ●
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INTERPRETACIJA REZULTATOV
Učenec/-ka 12 je oblikoval/-a kačjega pastirja in dodal/-a dve kači iz zvite ţice. Ocenjevalci smo si
bili enotni glede fluentnosti ali tenkočutnosti, medtem ko sta mu za stopnjo originalnosti in
fleksibilnosti dva ocenjevalca prisodila drugo, eden pa tretjo stopnjo. Uporabil/-a je dve vrsti
materiala (papir, ţica), in sicer na tri različne načine (reţe, spenja, zvija, lepi). Tretja dimenzija na
motivu je nekoliko manj izrazita (trup), čeprav so krila ploskovna. Med nastajanjem izdelka je
razmišljal/-a na glas, vendar je bil neodločen/-na in se je glede ideje končnega motiva večkrat
premislil/-a.
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UČENEC/UČENKA: 7

DINOZAVER
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CVETNI POPEK
1.

stopnja

2.

stopnja

3.

ORIGINALNOST – doseganje volumna, prostora –
3 D …).

●●●

FLEKSIBILNOST – material uporablja na različne
načine (upogiba, mečka, spenja, lepi …).
FLUENTNOST ALI TENKOČUTNOST – kako hitro pride
do rešitve.

●●●
●●

●

stopnja

LEGENDA
Ocenjevalka št. 1 – ●
Ocenjevalka št. 2 – ●
Ocenjevalec št. 3 – ●

INTERPRETACIJA REZULTATOV
Za 7 velja omeniti, da ima izredno dolgo koncentracijo, je natančen/-na, vztrajen/-na, dosleden/na. Ob delu razmišlja naglas, komentira nastajanje izdelka. 7 je izdelal/-la dva izdelka v istem
času kot ostali učenci, zato prilagam tudi drugi izdelek. Če opisujemo prvi izdelek, je uporabil/-a
je dve vrsti materiala (blago, ţica), in sicer na tri različne načine (reţe, spenja, zvija, lepi). Tretja
dimenzija na motivu je izrazita (trup), tudi pri nogah, ki so iz ţice, uporabi tretjo dimenzijo.
Ocenjevalci smo si bili enotni in 7 na področju originalnosti in fleksibilnosti prisodili tretjo stopnjo.
Njegov/njen učni uspeh je na visoki ravni, s čimer prav tako lahko poveţemo njegovo/-no
ustvarjanje. Glede na to, da je cvet ţe drugi izdelek 7, lahko sklepamo, na njegovo/-no visoko
stopnjo fluentnosti ali tenkočutnosti. Med nastajanjem izdelka je razmišljal/-a na glas in
sproščeno. Ni rabil/-a dodatne pomoči, ampak je izdelek nastajal spontano, brez vmesnih
prekinitev.
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UČENEC/UČENKA: 13

KAČJEPASTIRSKI PES
1.

stopnja

2.

stopnja

3.

ORIGINALNOST – doseganje volumna, prostora –
3 D …).

●●●

FLEKSIBILNOST – material uporablja na različne
načine (upogiba, mečka, spenja, lepi …).
FLUENTNOST ALI TENKOČUTNOST – kako hitro pride
do rešitve.

●●●
●●●

stopnja

LEGENDA
Ocenjevalka št. 1 – ●
Ocenjevalka št. 2 – ●
Ocenjevalec št. 3 – ●

INTERPRETACIJA REZULTATOV
13 se v prostoru zelo dobro znajde, če primerjamo njegov/njen prvi del ploskovnega oblikovanja,
ko ima redifinicijo na prvi stopnji. Ocenjevalci smo si bili pri ocenah povsem enotni, saj smo 13 vsi
prisodili tretjo stopnjo na vseh treh področjih. 13 je razmišljal/-a občasno tudi naglas, v
razmišljanje pa je vpletal/-a in pripovedoval/-a tudi dogodke iz vsakdanjega ţivljenja, kar kaţe na
sproščenost pri ustvarjanju. Omeniti velja področje fleksibilnosti, saj je material uporabil/-a na res
veliko različnih načinov (zvija, reţe, mečka, lepi), hkrati pa je uporabil/-a štiri vrste materiala
(blago, papir, ţica, selotejp). Motiv je poimenoval/-a kačjepastirski pes, pri čemer je bil/-a ţe v
poimenovanju izviren/-na. Zdruţil/-a je dve ţivali v eno (kačjega pastirja in psa), kar kaţe na
uporabo divergentnega načina razmišljanja.
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UČENEC/UČENKA: 1

PTICA
1.

stopnja

2.

stopnja

3.

ORIGINALNOST – doseganje volumna, prostora –
3 D …).

●●●

FLEKSIBILNOST – material uporablja na različne
načine (upogiba, mečka, spenja, lepi …).
FLUENTNOST ALI TENKOČUTNOST – kako hitro pride
do rešitve.

●●●
●●●

LEGENDA
Ocenjevalka št. 1 – ●
Ocenjevalka št. 2 – ●
Ocenjevalec št. 3 – ●
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INTERPRETACIJA REZULTATOV
1 je v prvi dejavnosti vztrajal/-a le pri opazovanju odtisa in zabeleţenju besed, kasneje pa za delo
ni pokazala/-a nobenega interesa. Lahko rečemo, da se njegove/-ne sposobnosti toliko bolje
odraţajo pri prostorskem oblikovanju. Tudi pri samem delu je bil/-a izredno motiviran/-a,
razmišljal/-a je na glas, končni izdelek pa potrjuje opisano, saj smo mu/ji vsi trije ocenjevalci v
vseh treh faktorjih zabeleţili tretjo stopnjo. Iz izdelka je povsem razvidna uporaba volumna, ki je
zelo dobro definiran. Omeniti velja področje fleksibilnosti, saj je material uporabil/-a na res veliko
različnih načinov (zvija, reţe, mečka, lepi, spenja), hkrati pa je uporabil/-a tri vrste materiala
(blago, papir, ţica, selotejp).
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UČENEC/UČENKA: 4

KONJ
1.
ORIGINALNOST3D…).

doseganje

volumna,

prostora

–

●

FLEKSIBILNOST – material uporablja na različne
načine (upogiba, mečka spenja, lepi…).
FLUENTNOST ALI TENKOČUTNOST – kako hitro pride
do rešitve.

stopnja

2.

●●
●●●
●●●

LEGENDA
Ocenjevalka št. 1 - ●
Ocenjevalka št. 2 - ●
Ocenjevalec št. 3 - ●
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INTERPRETACIJA REZULTATOV
4 pri svojem delu rabi občasne spodbude in usmeritve za nadaljnje ustvarjanje. Ni vedno
prepričan/-a v pravilnost rešitve, sprašuje o pravilnosti postopka, kar lahko poveţemo z nekoliko
slabšo samopodobo, ki se odraţa pri dejavnostih. Menim pa, da rezultate lahko poveţemo tudi z
učnim uspehom, ki je povsem povprečen. Vsi trije ocenjevalci smo ji področje fluentnosti ali
tenkočutnosti ter področje fleksibilnosti ocenili z drugo stopnjo. Področje originalnosti pa je en
ocenjevalec ocenil s prvo stopnjo, saj je bil mnenja, da končni izdelek ne zadovoljuje faktorja
tretje dimenzije. 4 je material uporabil/-a na naslednje načine (zvija, reţe, mečka, lepi, spenja),
hkrati pa je uporabil/-a tri vrste materiala (papir, ţica, selotejp).
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UČENEC/UČENKA: 11

AVION
1.

stopnja

2.

stopnja

3.

ORIGINALNOST – doseganje volumna, prostora –
3 D …).

●

●●

FLEKSIBILNOST – material uporablja na različne
načine (upogiba, mečka, spenja, lepi …).
FLUENTNOST ALI TENKOČUTNOST – kako hitro pride
do rešitve.

●
●●●

●●

stopnja

LEGENDA
Ocenjevalka št. 1 – ●
Ocenjevalka št. 2 – ●
Ocenjevalec št. 3 – ●

INTERPRETACIJA REZULTATOV
11 pri svojem delu razmišlja na glas in pokaţe visoko stopnjo interesa za delo. Ima precej dolgo
koncentracijo, občasno rabi usmeritev, potrditev pravilnega delovanja. Rezultate lahko poveţemo
tudi z učnim uspehom, ki je na visoki ravni. Z 12 prijatelja/-ici in sošolca/-ki, zato tudi skupaj
ustvarjata, kar se vidi na obeh končnih izdelkih, ki sta si nekoliko podobna. Glede fluentnosti ali
tenkočutnosti smo si bili ocenjevalci povsem enotni glede stopnje. Izdelku smo prisodili drugo
stopnjo. Kar pa se tiče originalnosti in fleksibilnosti, se je vedno en ocenjevalec odločil za drugo
stopnjo. Uporaba tretje dimenzije je povsem zadovoljiva (trup), glede na to, da je motiv ţuţelka
in so krila ploskovnega značaja. 11 je material uporabil/-a na naslednje načine (zvija, reţe,
mečka, lepi, spenja), hkrati pa je uporabil/-a tri vrste materiala (papir, ţica, selotejp).
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UČENEC/UČENKA: 5

POLŢ
1.

stopnja

2.

stopnja

3.

ORIGINALNOST – doseganje volumna, prostora –
3 D …).

●●

●

FLEKSIBILNOST – material uporablja na različne
načine (upogiba, mečka, spenja, lepi …).
FLUENTNOST ALI TENKOČUTNOST – kako hitro pride
do rešitve.

●
●●

●●
●

stopnja

LEGENDA
Ocenjevalka št. 1 – ●
Ocenjevalka št. 2 – ●
Ocenjevalec št. 3 – ●

INTERPRETACIJA REZULTATOV
5 za delo vedno pokaţe visoko motivacijo. Ne razmišlja na glas, ampak se med delom s
prijateljico pogovarja o povsem drugih stvareh. Ker se povsem ne osredotoči na delo, je mogoče
je to razlog, da njegov/njen izdelek ne dosega tretje stopnje, saj na splošno kaţe pri ustvarjanju
odlične rezultate. Njegove/-ne rešitve vedno izstopajo od ostalih, so drugačne, kreativne …
Ocenjevalci smo se odločili med drugo in tretjo stopnjo na vseh treh področjih. Z izdelka je
povsem razviden prikaz volumna, ki je zelo dobro definiran. 5 je material uporabil/-a na naslednje
načine (zvija, reţe, mečka, lepi, spenja), hkrati pa ga je uporabil/-a tri vrste (blago kot osnova,
blago kot barvno dopolnilo, vrvica, ţica, selotejp).
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UČENEC/UČENKA: 14

PAJEK
1.

stopnja

2.

ORIGINALNOST – doseganje volumna, prostora –
3 D …).

stopnja

3.

stopnja

●●●

FLEKSIBILNOST – material uporablja na različne
načine (upogiba, mečka, spenja, lepi …).
FLUENTNOST ALI TENKOČUTNOST – kako hitro pride
do rešitve.

●
●

●●
●●

LEGENDA

Ocenjevalka št. 1 – ●
Ocenjevalka št. 2 – ●
Ocenjevalec št. 3 – ●

INTERPRETACIJA REZULTATOV
14 največkrat ustvarja v bliţini 5, kar je opaziti tudi iz končnih izdelkov. Končna izdelka sta si
podobna v izbiri materialov, postopku izdelave … Le en ocenjevalec se je odločil za drugo stopnjo
fleksibilnosti ter fluentnosti ali tenkočutnosti, ostala dva sva se opredelila za tretjo stopnjo.
Volumen je izrazit, kar kaţe na to, da se 14 v prostoru dobro orientira. 14 je material uporabil/-a
na res veliko različnih načinov (zvija, reţe, mečka, lepi, spenja), hkrati pa ga je uporabil/-a tri
vrste (blago kot osnova, blago kot barvno dopolnilo, ţica, selotejp).
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UČENEC/UČENKA: 9

POLŢ
1.
ORIGINALNOST – doseganje volumna, prostora –
3 D …).
FLEKSIBILNOST – material uporablja na različne
načine (upogiba, mečka, spenja, lepi …).
FLUENTNOST ALI TENKOČUTNOST – kako hitro pride
do rešitve.

stopnja

2.

stopnja

3.

stopnja

●●●
●●

●
●●●

LEGENDA
Ocenjevalka št. 1 – ●
Ocenjevalka št. 2 – ●
Ocenjevalec št. 3 – ●

INTERPRETACIJA REZULTATOV
9 je pokazala za delo velik interes, a rabi dodatne usmeritve, spodbude. Ni prepričan/-a v
pravilnost svojih rešitev, kar lahko poveţemo z nekoliko slabšo samopodobo oziroma učnim
uspehom, ki je na povsem povprečni ravni. Nihče izmed ocenjevalcev se ni opredelil za tretjo
stopnjo. Enotni smo si bili na področju originalnosti ter fluentnosti ali tenkočutnosti in 9 prisodili
drugo stopnjo. Sta pa zato področje fleksibilnosti kar dva ocenjevalca ocenila s prvo stopnjo.
Prikaz volumna na izdelku ni najbolj posrečen. Prej bi rekli, da izdelek deluje bolj ploskovno. 9 je
material uporabljal/-a na naslednje načine (zvija, lepi), pri tem pa uporabil/-a tri vrste materiala
(ţico, blago selotejp).
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UČENEC/UČENKA: 2

ČEBELA
1.

stopnja

2.

stopnja

3.

ORIGINALNOST – doseganje volumna, prostora –
3 D …).

●●●

FLEKSIBILNOST – material uporablja na različne
načine (upogiba, mečka, spenja, lepi …).
FLUENTNOST ALI TENKOČUTNOST – kako hitro pride
do rešitve.

●●●
●●

●

stopnja

LEGENDA
Ocenjevalka št. 1 – ●
Ocenjevalka št. 2 – ●
Ocenjevalec št. 3 – ●

INTERPRETACIJA REZULTATOV
2 pri delu razmišlja na glas, ima pa nekoliko slabšo koncentracijo in rabi občasne prekinitve, da
se sprehodi naokrog. S tem seveda ni nič narobe, saj čas kot merska enota ni bil faktor, ki bi
vplival na končno oceno. Glede na prvo izvedbo prve naloge, v kateri ima prvo stopnjo
redefinicije, lahko ugotovimo, da ji veliko bolj ustreza oblikovanje v prostoru, saj smo si bili
ocenjevalci enotni, da tukaj 2 povsem korektno dosega tretjo stopnjo na dveh področjih. Volumen
je izrazit, izdelek glede na ostale izstopa po originalnosti. Material je 2 uporabil/-a na naslednje
načine (zvija, reţe, mečka, lepi, spenja), hkrati pa ga je uporabil/-a tri vrste (blago, ţica,
selotejp,). Opaziti je tudi travo, ki se je naključno prilepila na izdelek. Očitno je bilo 2 to všeč,
zato je tam tudi ostala. Tudi to dejstvo daje izdelku neko originalnost, svojstvenost.
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UČENEC/UČENKA: 10

HOBOTNICA
1.

stopnja

2.

ORIGINALNOST- doseganje volumna, prostora –
3 D …).

stopnja

3.

stopnja

●●●

FLEKSIBILNOST – material uporablja na različne
načine (upogiba, mečka, spenja, lepi …).

●●

●

FLUENTNOST ALI TENKOČUTNOST – kako hitro pride
do rešitve.

●●

●

LEGENDA
Ocenjevalka št. 1 – ●
Ocenjevalka št. 2 – ●
Ocenjevalec št. 3 – ●

INTERPRETACIJA REZULTATOV
10 pri delu razmišlja na glas, razmišljanja ga/jo večkrat zanesejo na povsem druga področja
človekovega delovanja. Ţe pri prvi dejavnosti je pokazal/-a visoko stopnjo redefinicije. Tudi druga
naloga kaţe visoko stopnjo originalnosti, zato lahko sklepamo, da mu ustreza tudi prostorsko
oblikovanje. Vse skupaj pa lahko poveţemo z učnim uspehom, ki je na precej visoki ravni.
Ocenjevalci smo si bili enotni glede originalnosti, saj ima izdelek res dobro umestitev v prostor.
Volumen je izrazit, kar kaţe na to, da se 10 v prostoru dobro orientira. Material je uporabil/-a na
res veliko različnih načinov (zvija, reţe, mečka, lepi, spenja, prepogiba), hkrati pa ga je uporabil/a tri vrste (blago kot osnova, blago kot barvno dopolnilo, ţica, selotejp).
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UČENEC/UČENKA: 3

PTIČ SOKOL
1.

stopnja

2.

ORIGINALNOST – doseganje volumna, prostora –
3 D …).

●

●●

FLEKSIBILNOST – material uporablja na različne
načine (upogiba, mečka, spenja, lepi …).

●

●●

FLUENTNOST ALI TENKOČUTNOST – kako hitro pride
do rešitve.

●●

●

stopnja

3.

stopnja

LEGENDA
Ocenjevalka št. 1 – ●
Ocenjevalka št. 2 – ●
Ocenjevalec št. 3 – ●

INTERPRETACIJA REZULTATOV
3 ima za delo zelo kratko koncentracijo. Stvari ga/jo ne motivirajo v zadostni meri. Izdelek je vsaj
trikrat začel/-a izdelovati, vmes se je premislil/-a, si izbral/a drug motiv, tehniko … Občasno je
motil/-a ostale otroke. Ker je dejavnost potekala v naravi, so zunanji dejavniki tisti, ki so
nanj/nanjo vplivali moteče (plezanje na drevo …). Ob delu je razmišljal/a na glas, občasno celo
moteče (preglasno) za ostale otroke v skupini. Njegove/njene teţave s koncentracijo, nemirnostjo
lahko poveţemo tudi z učnim uspehom, ki je povsem povprečen. Ocenjevalci smo vsa tri področja
ocenili med drugo in tretjo stopnjo. Volumen ni izrazit, izdelek je skorajda ploskoven. 3 je
material uporabil/-a na le nekaj različnih načinov (reţe, zgiba, spenja). Uporabil/-a je le eno vrsto
materiala (papir).
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3. 2. 3 DEJAVNOST – DRUGI DEL
UČENCA/UČENKI: 11 in 12

JADRALNO LETALO
ELABORACIJA – kakšen postopek uporabi, da sestavi iz
dveh delov eno celoto;
na kakšen način poveţe v celoto.
REDEFINICIJA – kaj vidi novega; definicija novih delov
(lahko je tudi nek strojček, aparat …, nekaj, kar ima
pogon).

●

●●
●

LEGENDA
Ocenjevalka št. 1 – ●
Ocenjevalka št. 2 – ●
Ocenjevalec št. 3 – ●
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INTERPRETACIJA REZULTATOV
Izdelek je povsem povprečen. V paru sta enakovredno sodelovala oba učenca/-ki. Z rešitvijo sta
bila hitro zadovoljna, za nadaljnje raziskovanje nista pokazala večjega interesa. Dva ocenjevalca
sta mnenja, da izdelek kaţe srednjo stopnjo elaboracije in redefinicije, en ocenjevalec pa je
prisodil prvo stopnjo. Ocenjevalci smo stopnjo redefinicije pomaknili za eno višje od prejšnje. Pri
sestavljanju obeh izdelkov v celoto 11 in 12 nista pokazala/-li posebne domišljije. Izdelkov nista
spreminjala/-i, sta povsem identična prvotnemu; zlepila/-i sta jih s selotejpom enega za drugim.
Lahko pa ugotovimo, da je bilo uporabljenih kar nekaj vidikov domišljije (sprememba teţe,
velikosti, namena uporabe, menjava prostora, sprememba gibanja), tako da je ocena redefinicije
povsem ustrezna.
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UČENCA/UČENKI: 1 in 2

NA PUJSA JE PRILETEL PTIČ
ELABORACIJA – kakšen postopek uporabi, da sestavi iz
dveh delov eno celoto;
na kakšen način poveţe celoto.
REDEFINICIJA – kaj vidi novega; definicija novih delov
(lahko je tudi nek strojček, aparat …, nekaj, kar ima
pogon).

●●●
●●●

LEGENDA
Ocenjevalka št. 1 – ●
Ocenjevalka št. 2 – ●
Ocenjevalec št. 3 – ●
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INTERPRETACIJA REZULTATOV
1 in 2 sta pri delu pokazali najniţjo stopnjo elaboracije in redefinicije, saj sta izdelek samo poloţili
enega na drugega. Vsi trije ocenjevalci smo si bili enotni glede ocene na vseh obeh področjih. V
paru sta enakovredno sodelovala/-li oba/-e učenca/-ki. Z rešitvijo sta bila/-i hitro zadovoljna/-i, za
nadaljnje raziskovanje nista pokazala/-i večjega interesa. Pri sestavljanju obeh izdelkov v celoto 1
in 2 nista pokazala/-i posebne domišljije. Izdelkov nista spreminjala/-i, sta povsem identična
prvotnemu, poloţila/-i sta jih enega na drugega. Uporabljen ni bil niti eden izmed vidikov
domišljije, tako da je ocena redefinicije povsem ustrezna.
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UČENCA/UČENKI: 5 in 14

FOTOAPARAT
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FOTOAPARAT
ELABORACIJA – kakšen postopek uporabi, da sestavi iz
dveh delov eno celoto;
na kakšen način poveţe celoto.
REDEFINICIJA – kaj vidi novega; definicija novih delov
(lahko je tudi nek strojček, aparat …, nekaj, kar ima
pogon).

●●●
●●●

LEGENDA
Ocenjevalka št. 1 – ●
Ocenjevalka št. 2 – ●
Ocenjevalec št. 3 – ●

INTERPRETACIJA REZULTATOV
5 in 14 sta pri delu pokazali najvišjo stopnjo elaboracije in redefinicije. Izdelka iz prvega dela
naloge sta zdruţili v povsem novo, smiselno celoto. Sicer se je 5 pri delu v paru izkazal/-a kot
vodilni/-a, 14 se je z vsem strinjal/-a in sodeloval/-a v procesu nastajanja. Vsi trije ocenjevalci
smo si bili enotni glede najvišje stopnje na obeh področjih. Izdelek, fotoaparat je res nekaj
povsem novega glede na predhodna izdelka. Pri sestavljanju obeh izdelkov v celoto sta 5 in 14
pokazala/-i veliko domišljije. Končni izdelek povsem spremenila/-i, zlepila/-i sta jih s selotejpom
enega nad drugim. Lahko rečemo, da je bilo uporabljenih kar nekaj vidikov domišljije
(sprememba teţe, velikosti, namena uporabe, menjava prostora, sprememba gibanja), tako da je
ocena redefinicije povsem ustrezna.
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UČENCA/UČENKI: 7 in 9

DINOZAVER SEDI NA POLŢU/ROG
ELABORACIJA – kakšen postopek uporabi, da sestavi iz
dveh delov eno celoto;
na kakšen način poveţe celoto.
REDEFINICIJA – kaj vidi novega; definicija novih delov
(lahko je tudi nek strojček, aparat …, nekaj, kar ima
pogon).

●

●●
●●●

LEGENDA
Ocenjevalka št. 1 – ●
Ocenjevalka št. 2 – ●
Ocenjevalec št. 3 – ●
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INTERPRETACIJA REZULTATOV
Ta dva izdelka sta v naravi povsem v različnih velikostih (dinozaver, polţ). 7 in 9 sta si jih
dovolila/-i zdruţiti v eno celoto, zato si zasluţita najvišjo stopnjo redefinicije in elaboracije. Ob
tem sta si dovolila/-i domišljiji povezati v zgodbo. Ocenjevalci smo si bili enotni glede redefinicije,
ki smo ji prisodili tretjo stopnjo. Področje elaboracije je en ocenjevalec ocenil z drugo stopnjo.
Sicer se je 7 pri delu v paru izkazal/-a kot vodilni/-a, 9 pa se je z vsem strinjal/-a in sodeloval/-a v
procesu nastajanja. Vsi trije ocenjevalci smo si bili enotni glede najvišje stopnje na obeh
področjih. Pri sestavljanju obeh izdelkov v celoto sta 5 in 14 pokazala/-i veliko domišljije.
Prvotnega izdelka nista spreminjala/-i, zlepila/-i sta jih s selotejpom ter zdruţila/-i enega z
drugim. Lahko rečemo, da je bilo uporabljenih kar nekaj vidikov domišljije (sprememba teţe,
velikosti, menjava prostora, sprememba gibanja), tako da je ocena redefinicije povsem ustrezna.
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UČENCA/UČENKI: 2 in 7

ČEBELA POČIVA NA CVETU
ELABORACIJA – kakšen postopek uporabi, da sestavi iz
dveh delov eno celoto;
na kakšen način poveţe celoto.
REDEFINICIJA – kaj vidi novega; definicija novih delov
(lahko je tudi nek strojček, aparat …, nekaj, kar ima
pogon).

●●●
●●●

LEGENDA
Ocenjevalka št. 1 – ●
Ocenjevalka št. 2 – ●
Ocenjevalec št. 3 – ●
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INTERPRETACIJA REZULTATOV
7 se v paru izkaţe kot vodilna oseba. Razmišlja na glas in predlaga rešitve 2, dopolni
njegovo/njeno razmišljanje, z njenimi rešitvami se strinja. Glede na to, da je cvet ţe drugi izdelek
7, lahko sklepamo, na njegovo/nanjo visoko stopnjo fluentnosti ali tenkočutnosti.
Vsi trije ocenjevalci smo si bili enotni glede druge stopnje na obeh področjih. Končnega izdelka
nista spreminjala/-i, zlepila/-i sta jih s selotejpom enega nad drugim. Lahko rečemo, da ni bil
uporabljen nobeden izmed vidikov domišljije, tako da je ocena redefinicije povsem ustrezna.
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UČENCA/UČENKI: 3 in 10

PTICA V GNEZDU
ELABORACIJA – kakšen postopek uporabi, da sestavi iz
dveh delov eno celoto;
na kakšen način poveţe celoto.
REDEFINICIJA – kaj vidi novega; definicija novih delov
(lahko je tudi nek strojček, aparat …, nekaj, kar ima
pogon).

●●●
●●●

LEGENDA
Ocenjevalka št. 1 – ●
Ocenjevalka št. 2 – ●
Ocenjevalec št. 3 – ●
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INTERPRETACIJA REZULTATOV
10 med ustvarjanjem ves čas razmišlja na glas, do rešitev poskuša priti na različne načine, kar
kaţe na njegovo/njeno fleksibilnost v razmišljanju. 3 se s ponujenimi rešitvami strinja, svojih
predlogov ne podaja. Zadovoljen/-a je z vsem. 10 je ţe v prvi nalogi pokazal/-a visoko stopnjo
originalnosti in fleksibilnosti, kar lahko poveţemo tudi z njegovim/njenim razmišljanjem in končno
rešitvijo v drugi nalogi.
3 in 10 sta pri delu pokazala/-i najvišjo stopnjo elaboracije in redefinicije. Izdelka iz prvega dela
naloge sta zdruţila/-i v povsem novo, smiselno celoto. Vsi trije ocenjevalci smo si bili enotni glede
najvišje stopnje na obeh področjih. Izdelek je res nekaj povsem novega glede na predhodna
izdelka. Pri sestavljanju obeh v celoto sta 3 in 10 pokazala/-i veliko domišljije. Enega izmed
prvotnih izdelkov, hobotnico, sta preoblikovala/-i (zvili/-a lovke, obrnila/-i na glavo, zlepila/-i s
selotejpom) ter poloţila/-i enega nad drugim. Lahko rečemo, da je bilo uporabljenih kar nekaj
vidikov domišljije (sprememba teţe, velikosti, namena uporabe, menjava prostora, sprememba
gibanja), tako da je ocena elaboracije in redefinicije povsem ustrezna.
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4 INTERPRETACIJE IN ZAKLJUČKI
Iz zgoraj izvedenih dejavnosti lahko potrdim trditve, navedene v teoretičnem delu mojega
diplomskega dela.



Levi-Strauss opisuje, da so se obrtniške tehnike prenašale iz generacije v generacijo na
avtoritaren način, kljub temu pa je bilo to še vedno dovolj ugodno okolje za področje
inovativnosti. O tem nam govorijo in nas tudi prepričajo umetnine tistega časa. Slikarji,
čeprav so se izobrazili v trdi šoli delavnic, so pozneje, vsak na svoj način, prikazali svojo
ustvarjalnost in inovativnost. Kot vzgojiteljica v vrtcu razmišljam, da si niti pomisliti ne upam,
da bi od otrok na avtoritaren način zahtevala, naj otroci svojo nalogo opravijo do konca.
Starši so tisti, ki vrtec plačajo, otroci pa tisti, ki jim velja verjeti (kako sitna je vzgojiteljica,
kako so drugi otroci sokrivi za mnogo teţav, ki se pojavljajo, kako zelo teţko je počakati, da
prideš na vrsto …). Nikakor ne zagovarjam strogega, avtoritarnega pristopa. Mogoče bi
veljalo razmisliti o »zlati sredini«, ko otroci ne bi več bili »mali bogovi«, starši pa toliko
razgledani, da ne bi s svojim pristopom in zaščitništvom kupovali otrokove ljubezni. Za
ustreznejši pristop jim mnogokrat zmanjkuje dragocenega časa. Konec koncev lahko v
razmišljanje vpletem tudi Piageta, ki zagovarja trditev, da se mentalne strukture pri otroku ne
razvijajo brez sleherne zunanje discipline.



Glede Munarija, ki opiše vidike domišljije, lahko rečem, da so nekateri učenci v drugi
dejavnosti – drugi del uporabili nekatere izmed njih:



učenca/-ki 11 in 12 – sprememba teţe, velikosti, namena uporabe, menjava prostora,
sprememba gibanja;



učenca/-ki 5 in 14 – sprememba teţe, velikosti, namena uporabe, menjava prostora,
sprememba gibanja;



učenca/-ki sta 5 in 14 – sprememba teţe, velikosti, menjava prostora, sprememba
gibanja;



učenca/-ki 3 in 10 – sprememba teţe, velikosti, namena uporabe, menjava prostora,
sprememba gibanja.



Divergentno mišljenje išče sprejemljivo rešitev za določen problem v različnih smereh. Poišče
več moţnih rešitev enega samega problema. Medtem ko konvergentno mišljenje išče edino
pravilno in smiselno rešitev enega problema, velja poudariti, da tudi sam problem mora biti
tako zastavljen, da omogoča divergentno mišljenje, meni Marentič Poţarnik. Otrokom je treba
zastaviti naloge, ki nudijo večje število rešitev. Ta trditev se mi potrjuje v obeh zgoraj
izvedenih dejavnostih. Večini izmed učencev je uspelo problem rešiti na več različnih načinov,
kar pomeni, da je bila naloga ustrezno podana. Za učenca/-ko 1, ki pri prvi dejavnosti naloge
ni nadaljeval/-la, lahko na podlagi rezultatov ostalih učencev, ki so cilj dosegli, sklepamo, da
velja vzroke poiskati drugod.



Ustvarjalna fantazija pomaga, da si predstavljamo še nikoli videno; znane stvari sestavljamo
na nov način. Rezultat ustvarjalne fantazije so naslednji izdelki:
 izdelek, ki je nastal pri drugi dejavnosti – prvi del pri učencu/-ki 13. Imenoval/-a ga je
kačjepastirskipes (izbira imena);
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izdelek, ki je nastal pri drugi dejavnosti – drugi del pri učencih/-kah 5 in 14 (iz polţa in
pajka nastane fotoaparat);
 izdelek, ki je nastal pri drugi dejavnosti – drugi del pri učencih/-kah 7 in 9 (dinozaver
sedi na polţu/lahko pa se polţ spremeni v rog);
 izdelek, ki je nastal pri drugi dejavnosti – drugi del pri učencih/-kah 3 in 10 (iz hobotnice
nastane ptičje gnezdo, v katerega se ugnezdi ptič sokol).
Končni izdelki potrjujejo, da učenci še vedno zmorejo uporabljati ustvarjalno fantazijo pri svojem
razmišljanju. Bojim pa se, da današnja šola vse premalo razvija ustvarjalno fantazijo. Vse preveč
je šablonskosti ţe na razredni stopnji. Prevladujejo predmeti, kot so materni jezik in matematika.
Likovna vzgoja je zgolj obrobni predmet; še slabše pa je na predmetni stopnji, kjer se število ur
še zmanjša. Ti podatki nikakor ne govorijo v prid ustvarjalnosti, kreativnosti …
 Med tipične osebnostne lastnosti ustvarjalnih oseb lahko štejemo: miselno neodvisnost, ki
sodi med spoznavne (kognitivne) lastnosti, odprtost za nove izkušnje, ki teţijo za neredom.
Raziskovalci (Trstenjak 1981, Pečjak 1987) navajajo še druge, bolj čustveno-motivacijsko
obarvane lastnosti. Ustvarjalne osebe rade tvegajo, so samozavestne (imajo občutek lastne
pomembnosti in »poslanstva«), so vztrajne, odporne proti frustracijam, nekonformistične,
neodvisne v mišljenju in delovanju, včasih uporniške, egocentrične. So notranje motivirane, s
širokimi interesi, označuje jih močan »jaz«, ki jih včasih vodi v gospodovalnost, a spoštujejo
tudi iracionalno, otroško v sebi. Glede neodvisnosti v mišljenju in delovanju ter vztrajnosti
potrjujem trditev pri učencih/-kah 7 in 10, ki sta ob ustvarjanju razmišljala/-i na glas in se
nista pustila/-a motiti. Bila/-i sta izredno vztrajna/-ni, samozavestna/-ni s trdno določenim
ciljem.


Ustvarjalnost osnovnošolcev je pri nas raziskoval Ţaţar (Marentič Poţarnik, 2000). Ugotovil je,
da imajo učitelji rajši učence z visoko inteligentnostjo in nizko ustvarjalnostjo kot učence z
obratno kombinacijo. Glede vpliva ustvarjalnosti na učni uspeh pa je našel velike razlike med
predmeti, pa tudi med šolami. Ugotovil je najtesnejšo povezanost med ustvarjalnostjo in
ocenami pri zgodovini. Čeprav po drugi strani na nekaterih šolah naleti na zmerno negativne
povezave: učenci z niţjo stopnjo ustvarjalnosti so dosegali višje uspehe. Glede na rezultate se
sprašujem, ali naša šola nudi dovolj ustvarjalno spodbudno okolje. Oziroma, ali je celotna
naravnanost preobseţnih programov naravnana v smer posredovanja in podajanja informacij.
Glede na obseţne učne načrte nam za kaj več niti ne ostane časa. Tukaj se področju likovne
vzgoje vsekakor izogibam.



V svoji knjigi Lateralno razmišljanje nas avtor seznani s tehnikami, ki so pomemben del
lateralnega razmišljanja. Postopek lateralnega razmišljanja je primeren ţe za otroke od
sedmega leta naprej. Avtor meni, da bi ena ura na teden v šoli zadostovala, da bi dosegli pri
učencih naklonjenost do lateralnega razmišljanja ali kreativne nagnjenosti. Mogoče bi veljalo
o tem razmisliti. Menim, da naš šolski sistem nikakor ni naklonjen ustvarjalnemu izraţanju
otrok. Ţe če pogledamo, koliko ur tedensko likovne vzgoje pripada otrokom na predmetni
stopnji, lahko vemo, da to nikakor ne zadošča in ne spodbuja otrok k ustvarjalnosti, iskanju
lastne likovne govorice.



Otroške ustvarjalnosti ni potrebno usmerjati v tehnični smeri in v obvladovanje postopkov,
meni Bogomil Karlavaris. Pomembno je, da vplivamo na odnos učencev do ustvarjalnih
procesov, da sproščeno ustvarjajo, da spontano in iskreno sodelujejo v likovnih nalogah, da
se prepuste sanjarjenju, novostim, neodvisnosti od ustaljenih postopkov ali tem. V teh
primerih je potrebno razvijati ustvarjalnost kot osebnostno lastnost in odnosa do le-te. Eden
izmed pokazateljev, da ima učenec ustvarjalne lastnosti in odnose, je uţivanje v ustvarjalnih
dejanjih, pri čemer se tudi sam nadgrajuje. Druga značilnost je senzibilnost na pojave in ljudi,
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senzibilnost, da le-te samostojno in ustvarjalno preoblikuje, načrtuje in vztraja na ideji vse do
končne originalne realizacije. Potrjuje se teorija Bogomila Karlavarisa, kako pomemben je
vsak korak pri ustvarjanju učenca/-ke. Če se je v prvi dejavnosti – prvi del dejavnosti
učenec/-ka dovolj prepustil/-a trenutnemu navdihu in s tem ustvaril/-a dober odtis, je le-ta
omogočal mnogo boljše izhodišče pri iskanju motivov v odtisu. Ob tem bi izpostavila učence/ke 4, 7, 8, in 10, ki jim je to zelo dobro uspelo.


Kakor koli ţe, menim, da ima učitelj v današnjem šolskem sistemu dovolj avtonomije, ki mu
dopušča, da pri učencih načrtovano razvija ustvarjalnost. Pa naj si bo to likovno področje, za
katerega menim, da se ustvarjalnost pri učencih res realizira v največji moţni meri. So pa tudi
druga področja, med njimi področje jezika, kakor tudi druţboslovna in naravoslovna
dejavnost. Prav je, da se kot učitelji tega zavedamo in se preko ustreznih didaktičnih
postopkov poskušamo pribliţati učencem na najprimernejši način.
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