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САВРЕМЕНи уЏБЕНик ПРиРОДЕ и ДРуШТВА  
у ФуНкциЈи РАЗВОЈА СПОСОБНОСТи  

кРЕАТиВНОГ МиШЉЕЊА

Резиме

Уџ бе ник је то ли ко спе ци фи чан ме диј да, без об зи ра на ве ли ку кон ку рент
ност но ви јих и со фи сти ци ра ни јих из во ра зна ња, и да ље с ла ко ћом оп ста је у 
на ста ви. По став ке о ди дак тич ком об ли ко ва њу уџ бе ни ка раз ви ја ју се у скла ду 
с ди дак тич ком те о ри јом и у са гла сју су с оства ре њем са вре ме них ци ље ва вас
пи та ња и обра зо ва ња. Раз вој кре а тив ног ми шље ња је дан је од бит них ци ље ва 
са вре ме ног вас пи та ња и обра зо ва ња, па је оства ре ње овог ци ља при ди зај ну 
уџ бе ни ка по ла зи ште за ем пи риј ску ана ли зу у овом ра ду. Јед ну од од ли ка ква ли
тет но ди дак тич ки об ли ко ва ног уџ бе ни ка чи не за да ци ко ји раз ви ја ју спо соб ност 
кре а тив ног ми шље ња. Сто га је и ем пи риј ски део овог ра да усме рен на ана ли зу 
упра во на ве де не од ли ке и то на при ме ру уџ бе ни ка при ро де и дру штва  на став
ног пред ме та ко ји је вр ло ком плек сан и ко ји пред ста вља под ло гу за раз вој број
них уче нич ких зна ња, спо соб но сти и уме ћа ва жних за жи вот. 

Кључ не ри је чи: уџ бе ник, кре а тив но ми шље ње, при ро да и дру штво.

уџ бе ник као из вор зна ња

Уџ бе ник је је дан од нај ра ши ре ни јих из во ра зна ња у шко ли. За раз ли ку од 
број них дру гих књи га као сред ства пре но ше ња ми сли, са вре ме ни уџ бе ник во-
ди уче ни ка ка раз во ју раз ли чи тих ка те го ри ја ми шље ња и учи уче ни ка про це су 
уче ња. На ва жност и зна че ње уџ бе ни ка као из во ра зна ња ука зу ју и број не де фи-
ни ци је уџ бе ни ка ко је га опи су ју као на став но сред ство, основ ну школ ску књи гу, 
глав ни из вор зна ња, па чак и школ ски до ку мент (Ро сан дић, 2004; Ми ја то вић, 
2004; Бе жен, 2004; Ма ти је вић, 2004; Се ку лић-Ма ју рец, 2004; хр ва тић, 2004; Ви-
ло ти је вић, 1999; Ви цан, 2004; Пе ко, Бо рић, Вуј но вић, 2004). ка да се де тер ми ни-
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ше на ме на уџ бе ни ка, ис ти че се да уџ бе ник од го ва ра ци ље ви ма на ста ве, да слу жи 
за по тре бе уче ни ка и на став ни ка, да раз ви ја спо соб но сти, да слу жи по тре ба ма 
на став ног про це са, да је ор ган ски угра ђен у на став ни про цес у функ ци ји по-
ма га ња оп ти мал ног раз во ја уче ни ка. Пу тем овог од ре ђе ња ла ко је раз ли ко ва ти  
тра ди ци о нал ни уџ бе ник, као ар се нал и скла ди ште ин фор ма ци ја, те уџ бе ник ко ји 
уче ни ка ста вља у ак ти ван од нос пре ма зна њу. Тај ак ти ван од нос уче ни ка пре ма 
ма те ри ји - са др жа ју мо же се по сти ћи на на чин да уџ бе ник по ста је рад ни или сти-
лом и ква ли те том пи та ња у уџ бе ни ку ко ји уче ни ка ста вља ју у ак ти ван од нос о 
че му ће ви ше би ти ре чи у да љем тек сту. Тре ћа ка те го ри ја од ре ђе ња уџ бе ни ка се 
од но си на ње го ву осно ву, а то је да се у ње му из ла жу са др жа ји не ке на у ке у са-
же том об ли ку, на ди дак ти чан на чин, да се из но се на став ни са др жа ји у скла ду са 
зах те ви ма про гра ма и пси хо фи зич ком зре ло сти уче ни ка. Бит но је за уџ бе ник да 
од го ва ра ди дак тич ко-ме то дич ким зах те ви ма на став ног пред ме та на ко ји се уџ бе-
ник од но си. Уџ бе ник без на ве де них ка рак те ри сти ка ни је уџ бе ник већ «струч на 
књи га, збор ник, ан то ло ги ја, хре сто ма ти ја, ре пе ти то риј, збир ка за да та ка» (По-
љак, 1980). За ни мљи во је и од ре ђе ње уџ бе ни ка од стра не из да ва ча уџ бе ни ка ко ји 
га опи су ју као тво ре ви ну ауто ра уџ бе ни ка под ко јом се под ра зу ме ва сва ко де ло 
на ме ње но сти ца њу зна ња (уче њу, по на вља њу, ве жба њу, по на вља њу) у школ ском, 
од но сно обра зов ном си сте му, без об зи ра на ме диј у ко јем је оства ре но (штам па-
на из да ња, ауди о ви зу ал ни ме диј). Ауто ри, та ко ђе, раз ли ку ју те мељ ни уџ бе ник 
(уџ бе ник у ко јем је са др жа но основ но зна ње на став ног пред ме та и при мар ни је 
из вор зна ња), до дат ни уџ бе ник (ко ји пред ста вља до пу ну те мељ ном уџ бе ни ку за 
оства ри ва ње по је ди них ди дак тич ких опе ра ци ја то ком уче ња: рад не бе ле жни це, 
при руч ни ци за уче ни ке, збир ке за да та ка, рад ни ли сто ви, чи тан ке…), те ме то дич-
ка сред ства уз уџ бе ник (www.uau.hr). На став ни са др жа ји ко је уче ни ци тре ба да 
усво је су вр ло ра зно вр сни, та ко да је те шко из ве сти је дан оп шти уни вер зал ни 
мо дел уну тра шње струк ту ре уџ бе ни ка, па се сто га мо ра ју ува жи ти спе ци фич но-
сти кон крет ног на став ног пред ме та. Је дан од нај по зна ти јих и нај по пу лар ни јих 
мо де ла из ра де обра зов них ма те ри ја ла кре и ра ли су wal ter dick i Lou Ca rey ко јим 
пред ла жу ме то до ло ги ју за из ра ду за ди зајн ин струк ци је ко ји се те ме љи на ре дук-
ци о ни стич ком мо де лу де ље ња ин струк ци је на ма ње де ло ве. Еле мен те овог мо-
де ла чи не: утвр ђи ва ње и ана ли за вас пит но-обра зов ног ци ља, ана ли за су бје ка та 
вас пит но-обра зов ног про це са и окру же ња, из ра да из вед бе них ци ље ва, кре и ра-
ње ин стру ме на та за вред но ва ње и ин струк циј ске стра те ги је, из бор ин струк ци-
је, про во ђе ње фор ма тив не про це не, из ме на ин струк ци је, те су ма тив на про це на. 
(ко лак, 2007).

уџ бе ник у слу жби на ста ве при ро де и дру штва

На став ни пред мет ко ји је без ди ле ме нај ком плек сни ји у раз ред ној на ста-
ви је при ро да и дру штво, па упра во из тог раз ло га тра жи по себ ну па жњу при 
од ре ђе њу мо де ла ко ји се од ра жа ва на уну тра шњу струк ту ру уџ бе ни ка при ро де 
и дру штва. Сло же ност и ком плек сност из ра де уџ бе ни ка при ро де и дру штва об ја-
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шња ва и чи ње ни ца да број ни дру ги на став ни пред ме ти у основ ној шко ли има ју 
сво је по ла зи ште у на став ном пред ме ту при ро де и дру штва: при ро да, би о ло ги ја, 
фи зи ка, хе ми ја, ге о гра фи ја, исто ри ја, тех нич ка кул ту ра… У са др жа је уџ бе ни ка 
при ро де и дру штва ин те гри са ни су са др жа ји раз ли чи тих под руч ја: ге о граф ски, 
исто риј ски, со ци о ло шки, са о бра ћај ни, еко ло шки, кул тур ни, тех нич ки, ху ма ни, 
про из вод но-при вред ни …

Овај на став ни пред мет усме рен је на ме ђу де ло ва ње жи ве и не жи ве при-
ро де те људ ског дру штва и ова по себ ност упу ћу је на ње го ву по себ ну ва жност 
(Бе зић, 1996). То по твр ђу ју и пр ва са зна ња о при ро ди и дру штву ко је су ста ре ко-
ли ко и са мо чо ве чан ство. На зи ви овог на став ног пред ме та су би ли у раз ли чи тим 
вре мен ским и про стор ним од ред ни ца ма вр ло раз ли чи ти (ствар на на ста ва, при-
ро да, упо зна ва ње дру штва, по чет на из о бра зба, гра ђан ско вас пи та ње, упо зна ва ње 
до мо ви не, би о ло ги ја с хи ги је ном, зе мљо пис…), али је увек за јед нич ко би ло да 
се уче ник уво ди у свет ства ри и по ја ва ко је га окру жу ју из два ја њем са др жа ја из 
ње го вог окру же ња и жи вот не бли зи не на уче ни ку при ме рен на чин. Сви са др жа ји 
на ста ве при ро де и дру штва те ме ље ни су на на че ли ма: за ви чај но сти или жи вот не 
бли зи не, це ло ви то сти на ста ве при ро де и дру штва, при ме ре но сти оп се га са др-
жа ја, ду би не ква ли те та са др жа ја, ин те ре са уче ни ка и про мен љи во сти са др жа ја 
(Де Зан, 2001). Ана ли зом уџ бе ни ка при ро де и дру штва ви дљи во је да ме то дич ки 
ин стру мен та ри јум пра ти ди на ми ку на став ног про це са. Увод ни де ло ви на став не 
је ди ни це усме ре ни су на ак ти ви ра ње уче ни ка и по зи ва ње на уче ни ко во прет ход-
но ис ку ство или пред зна ње. У ин стру мен та ри ју му је из дво јен део ко ји уче ни ку 
да је ин фор ма ци ју шта тре ба на у чи ти или за пам ти ти. Та ко ђе је у свим уџ бе ни ци-
ма ви дљив и део ко ји уче ни ка до во ди у ак ти ван од нос пре ма зна њу. У том су де лу 
уче ни ку упу ће на пи та ња на ко је тре ба да ти од го вор. Ова ка те го ри ја ме то дич ког 
ин стру мен та ри ју ма би ла је упра во онај део ко ји је по слу жио у ем пи риј ском де лу 
овог ра да за ана ли зу са др жа ја ко јим се код уче ни ка под сти че кре а тив но ми шље-
ње. Ви дљив је та ко ђе и уџ бе нич ки део ко ји се од но си на ре зи ми ра ње (пу тем 
кључ них пој мо ва, са же та ка, мен тал них ма па…). Оста ле ка те го ри је пред ста вља ју 
спе ци фич но сти сва ког уџ бе ни ка по на о соб.

Раз вој спо соб но сти кре а тив ног ми шље ња 

У свим под руч ји ма људ ског жи во та кре а тив ност се ис ти че као бит на од-
ред ни ца ко ја је ва жна за уна пре ђе ње жи во та. кре а тив ност је по јам ко ји се у ли те-
ра ту ри ко ри сти и ис тра жу је на раз ли чи те на чи не. Је дан од основ них раз ло га за то 
је што се за овај по јам упо тре бља ва не ко ли ко срод них, али, ипак, раз ли чи тих фе-
но ме на. Раз ли ку је се кре а тив ност као про дук ци ја (про дук тив ност иде ја и по стиг-
ну ћа), кре а тив ност као ства ра ла штво (про дук тив ност и ори ги нал ност у иде ја ма 
или тво ре ви на ма), кре а тив ност као по се до ва ње емо ци о нал них ка рак те ри сти ка и 
на чи на по на ша ња и кре а тив ност као мо гућ ност ак ти ви ра ња ми шље ња по мо ћу 
ко јих се до ла зи до но вих и ори ги нал них иде ја (Чу ди на-Об ра до вић, 1991; Ше фер, 
2000; Ђор ђе вић, 2005). Сва на ве де на од ре ђе ња кре а тив но сти мо гли би смо свр-
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ста ти у две ка те го ри је – пр ву ко ја под кре а тив но шћу под ра зу ме ва ства ра ла штво 
(ства ра ње но вих тво ре ви на) и дру гу ко ја кре а тив ност об ја шња ва као скуп осо-
би на. Упр кос ин тен зив ним на по ри ма на уч ни ка и њи хо вом ве ли ком до при но су у 
овом под руч ју (Гил фор до во об ја шње ње ми са о них про це са од го вор них за кре а-
тив но по на ша ње, То рен сов до при нос ме то да ма ме ре ња кре а тив но сти, Го ва но ва 
об ја шње ња раз во ја при ро де кре а тив но сти), још увек не по сто ји је дин стве на те-
о ри ја кре а тив но сти ко ју би при хва ти ла и те о ри ја и прак са (Чу ди на-Об ра до вић, 
1991; Ђор ђе вић, 2005).  

С аспек та на ста ве је бит но да «кре а тив ним ми шље њем уче ни ци до ла зе до 
нео бич них ре ше ња раз ли чи тих про бле ма и пи та ња» (ge or ge, 2003). Иако кре а-
тив ност не ма је дин стве но пој мов но од ре ђе ње, за јед нич ко је свим од ре ђе њи ма 
да је кре а тив но ми шље ње ди вер гент но, а да се кре а тив но оства ре ње пре по зна-
је пре ма сво јој ори ги нал но сти, упо тре бљи во сти и при ла го ђе но сти ствар но сти. 
кре а тив ност се у на ста ви од но си на ства ра ње не чег но вог, ори ги нал ног, про дук-
тив ног и не у о би ча је ног. Сто га кре а тив ност за по тре бе овог ра да де фи ни ше мо као 
спо соб ност ства ра ња но вих ком би на ци ја из  по сто је ћих са др жа ја.

Уоп ште но, из два ја ју се че ти ри ка те го ри је с об зи ром на ма ни фе ста ци ју 
кре а тив но сти:

•	 Флу ент ност, флек си бил ност и ори ги нал ност ми шље ња.
•	 Зна ти же ља, отво ре ност за но во ис ку ство, то ле ран ци ја и спрем ност за ри-

зик у ми шље њу и ак ци ји.
•	 Са мо пу зда ње, од сут ност стра ха од не у спе ха и не за ви сност у ми шље њу.
•	 Осе тљи вост за де та ље и естет ски ква ли тет ми сли (Чу ди на-Об ра до вић, 

1991; Ђор ђе вић, 2005).  

Тра ди ци о нал но схва та ње кре а тив но сти об ја шња ва кре а тив ност као дар 
да ро ван кре а тив ним по је дин ци ма, док са вре ме но схва та ње на гла ша ва до ка зе ко-
ји упу ћу ју да се кре а тив ност мо же раз ви ти, као и сва ка дру га ве шти на. ка ко 
би смо раз ви ли кре а тив ност, мо ра мо сво је раз ми шља ње усме ри ти дру гим пу тем 
ко ји ко ри сти но ве и не по зна те ми сли слу же ћи се по ве зи ва њем не по ве за них иде ја 
и ин фор ма ци ја. 

као ак тив ност ко ја до при но си раз во ју но вих, ори ги нал них иде ја, кре а тив-
ност се све ви ше про мо ви ше у школ ском кон тек сту. То ком на став ног про це са 
кре а тив но ми шље ње се ак ти ви ра као је дан од кључ них еле ме на та. Ако же ли мо 
раз ви ја ти ква ли тет ну на ста ву, по треб но је ин си сти ра ти на стал ном и ди на мич-
ном кре а тив ном ра ду. У сва ко днев ној школ ској прак си че сто се су сре ће мо с пој-
мом кре а тив не ра ди о ни це, ка ко за уче ни ке, та ко и за учи те ље. До га ђа се да та кве 
ра ди о ни це не оправ да ва ју свој на зив јер од ред ни ца кре а тив но упу ћу је на ства-
ра ла штво и на кре а ци ју као по стиг ну ће или плод кре а тив не ра ди о ни це. Уко ли ко 
из о ста не кре а ци ја, те шко мо же мо оправ да ти кре а тив ност ра ди о ни це.

ка ко би смо раз ви ли кре а тив ност код уче ни ка по треб но је да уче ни ци има-
ју од ре ђе но пред зна ње. Јед на јед но став на де фи ни ци ја кре а тив но сти об ја шња ва 
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кре а тив ност као но ву иде ју ко ја је на ста ла по ве зи ва њем ста рих ин фор ма ци ја на 
нов на чин. Да би смо мо гли по ве за ти ин фор ма ци је и би ти кре а тив ни мо ра мо има-
ти зна ња о под руч ју у ко јем же ли мо би ти кре а тив ни.  ка ко је не ре ал но оче ки ва ти 
од нпр. ли ков ног умет ни ка да бу де кре а ти ван му зи чар, та ко је слу чај и са пред-
зна њи ма и пре ди спо зи ци ја ма код уче ни ка. По зна та су, та ко ђе, по себ но вред на 
кре а тив на оства ре ња ко ја су на ста ла по ве зи ва њем пот пу но раз ли чи тих под руч ја, 
као што је Бах по ве зао му зи ку с ма те ма ти ком. Но, у том слу ча ју аутор је имао 
зна ња и за ни ма ња за оба та под руч ја.

кре а тив но ми шље ње и ства ра ла штво ви ше се не гу ју у оним дру штви-
ма ко ја има ју ве ли ки број от кри ћа, изу ма, ино ва ци ја, умет нич ких и дру гих до-
стиг ну ћа. Од ли ке кре а тив них осо ба су флек си бил ност ми шље ња и по на ша ња, 
спо соб ност до брог под но ше ња нео д ре ђе них или не ја сних си ту а ци ја, спрем ност 
при хва та ња иза зо ва и све сно пре у зи ма ње ри зи ка, екс пе ри мен ти са ње, не кон вен-
ци о нал ност ста во ва, на чи на раз ми шља ња и лич ног сти ла, ви сок сте пен са мо-
ди сци пли не, пре да но сти по слу или пре о ку па ци ји, уну тра шњи осе ћај ва жно сти 
и за не се но сти оним што је пред мет пре о ку па ци је и по тре ба да са мог се бе про-
це њу је као кре а тив ну, ма што ви ту и ори ги нал ну осо бу. Ис тра жи ва ња ути ца ја на 
раз вој кре а тив но сти упо зо ри ла су на не ке спе ци фич не си ту а ци је ко је спу та ва ју 
уче ни ка у кре а тив ном на чи ну раз ми шља ња и де ло ва ња. То су: «не до ста так са-
мо пу зда ња, не на вик ну тост да се осла ња на све из во ре осје та, усре до то че ност на 
вр ло узак дио про бле ма, под ли је га ње при ти ску око ли не, пре ве ли ко на гла ша ва ње 
на тје ца ња с дру ги ма, пре ве ли ко на гла ша ва ње ми са о них ак тив но сти уз за не ма ри-
ва ње ин ту и ци је и емо ци ја, ма њак стр пље ња и упор но сти, пре ве ли ко по у зда ва ње 
у ауто ри тет, страх од по гре шке и пре ве ли ко при да ва ње ми шље ну око ли не.» (Ан-
дри ло вић, Чу ди на-Об ра до вић, 1996: 212). Из ра зи то кре а тив ни по је дин ци не рет-
ко су и ду хо ви ти, јер је ху мор у уској ве зи с кре а тив но шћу. Ду хо ви тост зах те ва  
спо соб ност мо зга да раз ми шља на ви ше ни воа и на раз ли чи те на чи не. кре а ти ван 
на чин ми шље ња је нео р то док сан, не под ло жан ауто ри те ту и ни је усме рен на већ 
»ута бан« пут раз ми шља ња (Бу љу ба шић-ку зма но вић, ко баш, 2009). Ова кав на-
чин раз ми шља ња се по не кад не на мер но обес хра бру је код уче ни ка. До га ђа се да 
учи те љи има ју по тре бу да ис пра вља ју уче ни ке оп те ре ће ни ма те ри јал ним за да ци-
ма на ста ве и же љом за што ко ли чин ски ве ћим усва ја њем зна ња или из стра ха да 
уче ни ци не би пре ви ше из ла зи ли из ван за ми шље них окви ра (Ма ти је вић, 2009). 
Уџ бе ни ци по не кад сво јим кру то шћу спу та ва ју уче ни ко во раз ми шља ње. ка ко би 
уџ бе ник био у функ ци ји раз во ја кре а тив ног ми шље ња, он уче ни ка тре ба во ди ти 
из ван уоби ча је них ми са о них то ко ва ко ри сте ћи не у о би ча је не асо ци ја ци је и иде је. 
Је дан од кључ них еле ме на та је при хва ти ти иде је и асо ци ја ци је уче ни ка ко је нам 
се не чи не ну жно на пр ви по глед ре а ли стич не или ло гич не јер се од њих ства ра-
ју но ви ми са о ни то ко ви ко ји ће на кра ју про це са ми шље ња до ве сти до пот пу но 
дру га чи јег и ква ли тет ни јег ре ше ња. 
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Ана ли за уџ бе ни ка при ро де и дру штва  
с об зи ром на раз вој кре а тив ног ми шље ња уче ни ка

У ана ли зи уџ бе ни ка смо од лу чи ли да за узо рак узме мо те мељ ни уџ бе ник 
при ро де и дру штва дру гог раз ре да основ не шко ле. За дру ги раз ред основ не шко-
ле од лу чи ли смо се због чи ње ни це да су уче ни ци овла да ли осно ва ма пи сме но сти 
(чи та ња и пи са ња), па то не би тре ба ло да им бу де пре пре ка при раз во ју кре а-
тив ног ми шље ња при усва ја њу вр ло ком плек сног са др жа ја при ро де и дру штва. 
С об зи ром да не ки ауто ри ис ти чу и на ци о нал ну вред ност уџ бе ни ка ко ји по сма-
тра ју као на ци о нал но до бро, као и пре но си о ца вред но сти и чу ва ра на ци о нал ног 
иден ти те та (Жу жул, 2004), у ана ли зи уџ бе ни ка од лу чи ли смо се за уџ бе ни ке ко ји 
пред ста вља ју на ци о нал но до бро две др жа ве – Ср би је и хр ват ске. Бу ду ћи да ме-
то дич ки ин стру мен та ри јум уџ бе ни ка при ро де и дру штва зах те ва со фи сти ци ра-
ни је ана ли зе, у овом узор ку уџ бе ни ка смо се усме ри ли ис кљу чи во на ка те го ри ју 
пи та ња у на став ним са др жа ји ма ко ји су усме ре ни на уче ни ка у функ ци ји раз во ја 
кре а тив ног ми шље ња. Про блем кла си фи ка ци је од но сно по де ле пи та ња и за да та-
ка ко ји раз ви ја ју спо соб ност ми шље ња у ди дак тич кој те о ри ји, јед но је од вр ло 
озбиљ них и сло же них пи та ња.

Meyer (2002) та ко раз ли ку је пи та ња о чи ње ни ца ма (шта је то, ко ли ко је), 
пи та ња о струк ту ри и функ ци ји (од че га се са сто ји, шта под ра зу ме ва мо под), пи-
та ња о од но си ма ме ђу по ја ва ма (за што је, ода кле про из ла зи), пи та ња ко ја зах те-
ва ју до каз (из ве ди оце ну, оце ни кри тич ки), те пи та ња о по ступ ку (по ка жи ка ко, 
ка ко по сту паш кад).

По љак (1991) раз ли ку је апер цеп тив на, ал тер на тив на или дис јунк тив на, 
јед но знач на, ка верз на, кон цен тра циј ска, ка те го рич на, по моћ на, раз вој на или лан-
ча на, ре то рич ка, скра ће на, су ге стив на, ви ше стру ка, ис пит на или кон трол на, фик-
тив на или при вид на пи та ња.

Ју рић (1974) ис ти че да сло же не си ту а ци је до во де до сло же них пи та ња те 
раз ли ку је ску пи не јед но став них и ску пи не сло же них пи та ња. 

као по ла зну осно ву за ем пи риј ску ана ли зу овог ра да усме ри ли смо се на 
Џор џо ва пи та ња ко ја се ко ри сте за раз вој спо соб но сти кре а тив ног ми шље ња 
кроз осам ка те го ри ја. То су: флу ент ност, флек си бил ност, ори ги нал ност, ела бо ра-
ци ја, зна ти же ља, сло же ност, из ла га ње ри зи ку и ма шта (Ге ор ге, 2003:61)

Флу ент ност, као јед ну од спо соб но сти кри тич ког ми шље ња, под сти чу за-
да ци уџ бе ни ка ко ји тра же раз ли чи та на бра ја ња. Нај че шће су то фор му ла ци је ти-
па: На ве ди све... ко ји су сви... На пи ши де сет... ко ји су не ки од раз ло га за...? ко-
ли ко...? ко је су ства ри... уко ли ко... ? Ре ци ка ко си се осе ћао кад...? 

Таблица 1 – ФлуЕНТНОСТ 
СПОСОБНОСТ уЏБЕНик А уЏБЕНик Б 
ФлуЕНТНОСТ 

количина замисли 
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Под сти ца ње флек си бил но сти у уџ бе ни ци ма при ро де и дру штва мо же мо 
пре по зна ти по уоби ча је ним по че ци ма пи та ња ти па: ко је су ал тер на ти ве за... ? 
Упо ре ди ... с ... Шта им је слич но/раз ли чи то? ко је су по сле ди це... ? ко ли ко је 
раз ли чи тих на чи на за... ? На ве ди 5 раз ли чи тих раз ло га за ...

 Таблица 2 – ФлЕкСиБилНОСТ
СПОСОБНОСТ уЏБЕНик А уЏБЕНик Б 

ФлЕкСиБилНОСТ
Разноликост замисли 

Ори ги нал ност тј. спо соб ност ства ра ња но вих за ми сли мо же се под ста ћи 
пи та њи ма и за да ци ма у уџ бе ни ци ма ти па: Ис пла ни рај... Из у ми... кре и рај... ком-
по нуј пе сму... Сми сли нео бич не на чи не за... Упо тре би све ово ка ко би на пра вио...

 Таблица 3 – ОРиГиНАлНОСТ
СПОСОБНОСТ уЏБЕНик А уЏБЕНик Б 

ОРиГиНАлНОСТ
Нове  замисли 

Ела бо ра ци ја је спо соб ност ко ја од уче ни ка тра жи иде је и за ми сли о кон-
крет ним ства ри ма и те ма ма. Ову спо соб ност кре а тив ног ми шље ња мо гу ће је 
под сти ца ти и раз ви ја ти у на ста ви при ро де и дру штва уџ бе нич ким за да ци ма ти-
па: По бољ шај... на на чин да ... Пре о бли куј... та ко да... ко сам ја? Жи вео сам... 
Про ме ни... та ко да... При ла го ди... За ме ни...

 Таблица 4 – ЕлАБОРАциЈА
СПОСОБНОСТ уЏБЕНик А уЏБЕНик Б 
ЕлАБОРАциЈА
Побољшање идеја 

Зна ти же љу код уче ни ка мо гу ће је под ста ћи на мно го на чи на, као што су: 
Шта би се до го ди ло уко ли ко...? Где би се... мо гло до го ди ти? Прет по ста ви... Што 
ако...? За што ми слиш...?

 Таблица 5 – ЗНАТиЖЕЉА
СПОСОБНОСТ уЏБЕНик А уЏБЕНик Б 
ЗНАТиЖЕЉА

Размишљање о замисли 
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Сло же ност је спо соб ност ко ја, по пут ела бо ра ци је, тра жи од уче ни ка ба вље ње 
за ми сли ма на од ре ђе ни на чин. Док је ела бо ра ци ја тра жи ла по бољ ша ње иде ја, 
сло же ност тра жи на чи не до ла же ња до ал тер на тив них за ми сли. Ти по ви уџ бе нич-
ких за да та ка пре по зна тљи ви су по фор му ла ци ја ма: Ода бе ри раз ло ге за... Што 
тре ба узе ти у об зир ако...? ко ја пи та ња мо жеш по ста ви ти ка ко би са знао...? ко је 
су по сле ди це...? 

Таблица 6 – СлОЖЕНОСТ 
СПОСОБНОСТ уЏБЕНик А уЏБЕНик Б 
СлОЖЕНОСТ

Долажење до алтернативних 
замисли 

Из ла га ње ри зи ку је спо соб ност ко ја се у на ста ви при ро де и дру штва мо же 
раз ви ја ти за да ци ма ти па: Ран ги рај... Обра зло жи... Ре ци за што је... нај бо ље

Таблица 7 – иЗлАГАЊЕ РиЗику 
СПОСОБНОСТ уЏБЕНик А уЏБЕНик Б 

иЗлАГАЊЕ РиЗику
Излагање замисли критикама 

Ма шту, као јед ну од спо соб но сти кре а тив ног ми шље ња, сва ка ко мо же мо 
и мо ра мо под сти ца ти код уче ни ка. Уче ник мо же ре зул ти ра ти нај ра зли чи ти јим 
оства ре њи ма уз од го ва ра ју ћи под сти цај, као што су за да ци ти па: За ми сли да... 
Раз ми сли о... Ти си ... Шта ми слиш о...? ка ко би то би ло да...? Пре тва рај се да...

Таблица 8 – МАШТА
СПОСОБНОСТ уЏБЕНик А уЏБЕНик Б 

МАШТА
Размишљање које иде даље од 

замисли 

Закључак

На те ме љу ана ли зе уџ бе ни ка, с по себ ним освр том на за дат ке ко ји под сти-
чу раз вој кре а тив ног ми шље ња уче ни ка у на став ном пред ме ту при ро де и дру-
штва, мо же се за кљу чи ти да је по треб но код уче ни ка под сти ца ти са мо стал ни 
ис тра жи вач ки рад, усме ра ва ти уче ни ке у про на ла же њу ин фор ма ци ја и до во ди ти 
их у кон такт с из во ри ма ин фор ма ци ја. Раз ми шља ње о про бле му тре ба по ста ти 
ре дов на ак тив ност у на ста ви при ро де и дру штва. Уче ни ци ма тре ба пру жи ти мо-
гућ ност да од го ва ра ју на пи та ња за што, као и на по ста вље не про бле ме ко је су 
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уочи ли или са мо стал но по ста ви ли. Ну жна су пи та ња ко ја да ју мо гућ ност ал тер-
на тив них ре ше ња, као и по бољ ша ња иде ја. Ма шта и зна ти же ља за у зи ма ју зна-
чај но ме сто у на ста ви при ро де и дру штва, а из ла га ње ри зи ку је ка те го ри ја ко ја 
при пре ма уче ни ке за жи вот пу тем са др жа ја при ро де и дру штва.

Уче ни ке је у на ста ви при ро де и дру штва по жељ но упу ти ти у ме то де ску-
пља ња и ана ли зе по да та ка, као и при ка зи ва ња ре зул та та ис тра жи вач ког ра да. 
Ва жно је на гра ди ти сва ки из вор ни до при нос. У оце ну из при ро де и дру штва по-
треб но је укљу чи ти и по себ ну ру бри ку кре а тив ност или из вор ност, а сва ки кре а-
тив ни ре зул тат тре ба јав но по хва ли ти, из ло жи ти и об ја ви ти.

За ни мљи во би би ло у бу ду ћим ана ли за ма уџ бе ни ка узе ти све по сто је ће и 
за ко ном до зво ље не уџ бе ни ке при ро де и дру штва ко ји су одо бре ни за упо тре бу од 
над ле жних те ла у обе др жа ве. Та ко ђе би за про у ча ва ње мо де ла из ра де уџ бе ни ка, 
као и за на став ну прак су, ко ри сно би ло ана ли зи ра ти и пре о ста ле ка те го ри је ме то-
дич ког ин стру мен та ри ју ма уџ бе ни ка при ро де и дру штва. С об зи ром на од ре ђе на 
огра ни че ња у ем пи риј ском де лу овог ра да оста је отво ре но да су ну жне де таљ ни-
је и све о бу хват ни је ана ли зе уџ бе ни ка при ро де и дру штва, што ће за си гур но би ти 
пред мет да љег ем пи риј ско-ком па ра тив ног про у ча ва ња ауто ра овог ра да, као и 
дру гих ауто ра ко ји у ана ли зи уџ бе ни ка ви де ве ли ко, зна чај но и не ис тра же но под-
руч је на уч ног ра да.
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MOdErN TEXTBOOK OF BASIC SCIENCE (NATUrAL ANd SOCIAL)  
IN ThE FUNCTION OF CrEATIVE ThINKINg SKILLS dEVELOpMENT 

Abstract

A textbook is such a specific medium that, regardless of great competition of 
more recent and sophisticated sources of knowledge, it still easily survives in teaching. 
The assumptions of didactic shaping of a textbook have been developing according 
to didactic theory and in harmony with realization of contemporary upbringing and 
education aims. having in mind that the development of creative thinking is one of 
the important aims of contemporary upbringing and education, realization of this aim 
when designing a textbook is a starting point of empirical analysis offered in the paper. 
One of the features of qualitatively shaped textbook refers to the tasks developing 
creative thinking skills. Therefore the empirical part of the paper focuses on the 
analyses of these features of a textbook of basic science – a teaching subject which 
is rather complex and represents the foundation for the development of great deal of 
student’s knowledge, abilities and skills significant for life. 

Key words:  a textbook, creative thinking, basic science. 
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СОВРЕМЕННыЙ УЧЕБНИк ПО ПРИРОДЕ И ОБЩЕСТВУ В ФУНкЦИИ 
РАЗВИТИя СПОСОБНОСТИ ТВОРЧЕСкОГО МыШЛЕНИя

Резюме

Учебник является настолько специфическим медием, что, несмотря на 
большую конкурецию более новых и более софистицированных источников 
знаний, и дальше без затруднений остаётся в процессе обучения. Принципы 
дидактического составления, создания учебников, развиваются согласно 5 ди-
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дактической теорией и согласно с реализацией современных целей воспитания 
и образования.Развитие творческого мышления является одним из важнейших 
целей современного воспитания и образования, а реализация этой цели через 
дизайн, оформление учебника является исходным пунктом для эмпирического 
анализа в настоящей работе. Одной из характеристик дидактически качественно 
составленного учебника, являются задания, развивающие способность креатив-
ного мышления» Поэтому эмпирическая часть настоящей работы направлена на 
анализ именно такой характеристики на примере учебника по природе и обще-
ству - учебного предмета, который очень комплексный и является фундаментом 
для развития многих ученических знаний, способностей и умений необходимых 
в жизни»

Опорные слова: учебник, творческое мышление, природа и общество


