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ЗаштоЗашто самсам одабралаодабрала овуову темутему??

� Релативно нова истраживачка традиција у области
даровитости и креативности.

� Број ових истраживања непрекидно расте у научним
публикацијама.

� Иако је квалитативном истраживању званично признат статус
научности (NRC, 2002) и даље се воде расправе око његове
вредности, кредибилитета, поузданости (hard science vs. soft 
science).

� Потреба да се сагледа допринос ове истраживачке традиције
у области даровитости и креативности, да се укаже на њене
предности и слабе стране, као и да се испитају могућности
њене примене у будућим проучавањима ове области.



КакоКако самсам осмислилаосмислила ““одговородговор””

нана овуову темутему??
� Основнe, дистинктивнe карактеристикe

квалитативних истраживања (критеријуми за
процену њиховог квалитета и доприноса).

� О статусу квалитативних истраживања о
даровитости у свету (мета-анализа квалитативних
истраживања у главним америчким научним
часописима посвећеним даровитости и образовању
даровитих: 1985-2010).

� Анализа квалитативних истраживања код нас
(Зборник Института за педагошка истраживања: 
1997-2012). 

� Пример доброг квалитативног истраживања у овој
области – наши истраживачи.



ДИСТИНКТИВНЕДИСТИНКТИВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕКАРАКТЕРИСТИКЕ

КВАЛИТАТИВНОГКВАЛИТАТИВНОГ ИСТРАЖИВАЊАИСТРАЖИВАЊА

� Квалитативно истраживање суштински се разликује од

квантитативног, а дискурс око њихове различитости усмерен

је на четири питања: 

(1) шта треба да буде у фокусу научног истраживања; 

(2) у чему је смисао научног истраживања; 

(3) појам каузалности; 

(4) присуство/одсуство уређеног скупа процедура за

извођење истраживања. 

� Прави се разлика између ”квалитативног истраживања” и

”примене квалитативних метода у истраживању”;



””ЗлатниЗлатни стандардстандард”” научногнаучног истраживањаистраживања

((NRCNRC, 2002), 2002)

(1) истраживањем се морају поставити значајна питања на која

се може емпиријски одговорити; 

(2) истраживање се мора повезати са релевантном теоријом; 

(3) морају се користити методе које омогућавају директно

проучавање питања; 

(4) мора се обезбедити кохерентан и експлицитан ланац

резоновања;

(5) истраживање мора бити отворено за темељно преиспитивање

и критику научне јавности; 

(6) истраживање се може реплицирати у различитим

контекстима и резултати се могу уопштавати.



ФокусФокус квалитативногквалитативног

истраживањаистраживања

� Трагање за значењима – да би се разумело понашање

особа у некој ситуацији кључно је да се открије које

значење особа приписује догађајима у социјалном

контексту;

� Локални феномен (а не универзални); 

� Контекстуални фактори су суштински за значења;

� Нема изјава о генерализацијама резултата изван локалног

контекста, нема предвиђања (”Ако…онда” vs. ”зато што”

,”у намери да…”).



ЗаменаЗамена заза 6. 6. принциппринцип ((GlaserGlaser & & 

StraussStrauss, 1967), 1967)

(1) резултати морају бити релевантни за феномен који се
проучава; 

(2) учесници у истраживању морају бити у стању да
разумеју резултате истраживања;

(3) резултати морају бити довољно широки да имају смисла
и важности за сличне контексте; 

(4) учесници истраживања могу користити резултате како
би имали већу контролу над својим животом у датом
контексту. 



ПрисуствоПрисуство//одсуствоодсуство уређеногуређеног скупаскупа

процедурапроцедура заза извођењеизвођење истраживањаистраживања

Квалитативни истраживачи недоследно

користе базичне термине и њихов репертоар

процедура је сличан репертоару правила који

користе џез музичари (индивидуализација, 

флексибилност, импровизација).



ОсобинеОсобине квалитативногквалитативног истраживањаистраживања

� Унутрашња перспектива

� Пригодан избор учесника истраживања

� ”Давање гласа” угроженима, запостављенима

� Трагање за темама у подацима

� Посматрање и откривање процеса

� Разоткривање (контрола субјективности)

� Богати описи (особа, контекста)

� Интерпретација

� Триангулација (истраживача, извора, метода)

� Теоријска заснованост



ИИндикаториндикатори заза процењивањепроцењивање квалитетаквалитета

квалитативногквалитативног истраживањаистраживања

1.Начин формирања узорка (релевантни учесници

истраживања и контекст

2.Субјективност и разоткривање (истраживач као

главни инструмент истраживања)

3.Анализа и интерпретација (успостављање везе

између података и интерпретације)



СтатусСтатус квалитативнихквалитативних истраживањаистраживања оо

даровитимадаровитима ии њиховомњиховом образовањуобразовању: : светсвет

� Период: 1985-2010

� Извори: преглед квалитативних истраживања од 1985 до
2003  у еминентним америчким часописима о даровитости
и њиховом образовању: Gifted Child Quarterly, Journal for the 
Education of the Gifted, Roeper Review Journal of Secondary Gifted 
Education (Coleman, Guo & Dabbs, 2007);

� преглед емпиријских истраживања у овим часописима (+ 
High Ability Studies) од 1998 до 2010 (Dai, Swanson & Cheng, 
2011).

� Јединице мета-анализе: теме (предмет истраживања), 
истраживачки приступи и методе, допринос испитиваном
подручју



УдеоУдео квалитативнихквалитативних истраживањаистраживања уу

емпиријскимемпиријским истраживањимаистраживањима даровитостидаровитости

Период 1985 – 2003

124 истраживања квалитативног типа. 

� 40 „правих“ квалитативних истраживања

� 42 “qualitative lite” и микс-методска истраживања .

� 42 „маскирана“ квантитативна истраживања

� Период 1998-2010

� Од 1234 емпиријска истраживања - 340
квалитативних (укључена су и микс-методска).



ТемеТеме ((предметпредмет) ) квалитативнихквалитативних

истраживањаистраживања

оо даровитостидаровитости
Две широке тематске области: 

1. унутрашњи живот даровитих појединаца

мотивација (студија случаја једне успешне девојчице; приче ученика

који се такмиче), социјално-психолошки процеси и акције у

контексту (морално резоновање, сарадња у изазовним срединама, 

конструисање идентита), емоције (депресија даровитих,  

прилагођавање, рад са даровитима са GLD и АDHD.

2.   контекстуални фактори

� ефекти и врсте програма за даровите ученике (специјалне школе, 

обогаћујући програми, менторски рад, програми за посебне

таленте), животне приче (life stories): на пример, Џими Хендрикс

(Morrissey, 2001), настава или наставници (најмање заступљена

тема).



ОпштиОпшти закључакзакључак: : 

� Најчешће испитивани субјекти: деца

� Најчешћи контекст: школа

� Више истраживања о посебним талентима

него о општем развоју

� Значајан број истраживања о тзв. 

занемареним групама (двоструко изузетни, 

неуспешни даровити, мањине). 

� Мали број истраживања о наставницима и

настави. 



ТемеТеме одод 1998. 1998. додо 2010. 2010. годинегодине

::
� Успех/неуспех даровитих

� Креативност

� Школска средина

� Имплицитна уверења наставника о

даровитости/креативности

� Евалуација програма/Идентификација

� Социјално-емоционални развој

� Настава

� Двострука изузетност

� Мотивација



ИстраживачкиИстраживачки приступиприступи уу квалитативнимквалитативним

истраживањимаистраживањима оо даровитостидаровитости

� Студија случаја

� Етнографија

� Евалуација програма

� Феноменологија

� Животна прича

� Деконструкција



МетодеМетоде заза прикупљањеприкупљање податакаподатака::

� учесничко посматрање

� интервју

� проучавање материјалних продуката

(документација, артефакти)

� анализа наратива

*триангулација метода и истраживача



МестоМесто теоријетеорије уу квалитативномквалитативном

истраживањуистраживању

� ни у једном истраживању није направљен

покушај да се развије теорија

� у великом броју истраживања аутори се нису

позивали ни на једну од актуелних теорија о

даровитости

� најчешће помињана теорија у

квалитативним истраживањима је теорија

Дабровског о позитивној дезинтеграцији



ДоприносДопринос квалитативнихквалитативних истраживањаистраживања: : 

светсвет

� истраживање „необичних“ проблема и

питања

� више се зна о: (а) занемареним групама (б) 

комплексности неуспеха и (в) емоционалном

животу даровитих. 

� холистички и контекстуални приступ

даровитости



НедостајуНедостају квалитативнаквалитативна истраживањаистраживања......

� проучавање доминантних конструката у овој
области, тзв. „велика“ питања (појам, 
дефиниција даровитости, развојни тренд)

� инспирисана праксом (примењена
истраживања)

� која су добро заснована на теорији

� унутрашње перспективе даровитих и
талентованих (значења која конструишу, као
и значења која о даровитости и
креативности конструишу они који их
образују и васпитавају



СтатусСтатус квалитативнихквалитативних истраживањаистраживања оо

даровитостидаровитости уу СрбијиСрбији

� Период: 1997-2012

� Извор: Зборник Института за педагошка

истраживања (Београд)

� Узорак: 23 свеске Зборника



УкупанУкупан бројброј ии класификацијакласификација радоварадова оо

даровитостидаровитости ии креативностикреативности уу ЗборникуЗборнику

� N=23

� Прегледни радови: 9

� Оригинални истраживачки радови: 14 

- Квантитативнa истраживања: 7

- Kвалитативно оријентисанa истраживања: 7 (1 

рад је примењено истраживање - израда

различитих нацрта за планирање дисциплинарне и

интердисциплинарне наставе за подстицање

креативност ученика: искуства из квалитативно

оријентисаног истраживања (Шефер, 2003).



ДваДва прегледнапрегледна радарада посвећенапосвећена квалитативнојквалитативној

парадигмипарадигми уу истраживањимаистраживањима даровитостидаровитости::

(1)ограничења позитивистичке парадигме у истраживањима

чији је циљ евалуација образовних програма за подстицање

креативности ученика у школи (Шефер, 1999).

(2)разматра теоријске основе за развијање модела курикулума

усмереног на подстицање дивергентног мишљења

(интеграција искуства из два истраживачка пројекта: Discover
и Креативност - квалитативни приступ идентификацији и

евалуацији дечјих продуката и понашања (Шефер, 2002).



ТемеТеме домаћихдомаћих квалитативнихквалитативних истраживањаистраживања

оо даровитостидаровитости

� фокус се помера са образовања и васпитања
даровитих на подстицање способности, 
интересовања и креативности код све деце

� доминантна тематска област је креативност

Теме:

1. Евалуација програма за подстицање креативности
ученика основних школа

2. Креативни потенцијал у дечјем језичком
(писаном) изражавању

3. Имплицитна уверења о креативности



ЕвалуацијаЕвалуација програмапрограма заза подстицањеподстицање креативностикреативности

ученикаученика основнихосновних школашкола

� примена игре и групно-истраживачког рада у

контексту тематске интердисциплинарне наставе

(Шефер, 1997)

� програм намењен подстицању дечјих интересовања

и креативности у продуженом боравку (Шевкушић и

Максић, 2002)

*квалитативна анализа процеса

наставе, понашања актера, продуката



КреативниКреативни потенцијалпотенцијал уу дечјемдечјем језичкомјезичком

((писаномписаном) ) изражавањуизражавању

� идентификација компоненти и индикатора

креативности у писаним креативним

продуктима ученика основних школа

(Максић и Шевкушић, 2010)

� анализа тема које се појављују у слободним

саставима деце предшколског и школског

узраста (Gomez & Maker, 2011; Pirtle & Maker, 

2012);



ИмплицитнаИмплицитна уверењауверења оо креативностикреативности

� Имплицитна уверења наставника о

креативности у дечјем писменом

изражавању (Максић и Шевкушић, 2012)

� Имплицитна уверења о креативности

експерата (истраживача) у образовању

(Максић и Павловић, 2011) 



ИстраживачкаИстраживачка питањапитања::

� Који су ефекти програма за подстицање креативности и

интересовања ученика кроз игру и групно-истраживачки

рад?

� Који формат, теме и значења су присутни у креативним

дечјим продуктима?

� Да ли постоје разлике у темама које се појављују у

слободним саставима деце из различитих етничких и

културалних контекста?

� Која имплицитна уверења наставника су „уграђена“ у

њихове процене креативности дечјих писаних

продуката?

� Које су имплицитне теорије истраживача у образовању о

природи креативности, о карактеристикама креативних

особа, о развоју креативности, о потенцијалима школе?



ЗакључакЗакључак::

� Истраживања даровитости и

креативности су више „педагошка“ и

више оријентисана према пракси.

� Тренд ка примењеним

истраживањима.



ИстраживачкиИстраживачки приступиприступи

� већина истраживања су микс-методски нацрти
(комплементарни циљеви: на пример, квантитативни
показатељи за опис профила ученика-креативног
ствараоца и квалитативна анализа креативних
продуката) 

� акциона истраживања

� студија случаја



МетодеМетоде ии поступципоступци анализеанализе

� учесничко посматрање

� неструктурирани интервју

� анализа писане документације (писани

извештаји наставника у форми есеја)

� анализа наратива

� квалитативна тематска анализа

� квалитативна анализа садржаја (у којој се

садржај третира као комуникацијска порука)



ДоприносДопринос квалитативнихквалитативних истраживањаистраживања

кодкод наснас

Теорији и методологији

� указано је на значај евалуације процеса (а не само ефеката) 

образовних програма за подстицање креативности; 

� показано је да наставници могу и треба да процењују

креативност својих ученика (у циљу препознавања и

подстицања креативног потенцијала у вербалном домену);

� указано је на богатство и разноликост компоненти које су

уграђене у дечје креативне продукте.

� показано је да комбиновање квантитативног и квантитативног

приступа у проучавању креативног потенцијала ученика даје

резултате који се допуњују. 



ДоприносДопринос праксипракси образовањаобразовања ((подстицањеподстицање

креативностикреативности уу школскомшколском контекстуконтексту

� Развијање основа модела тематске

интердисциплинарне наставе у основној школи

� Дизајнирање екстра-курикуларних активности за

подстицање дечјих интересовања и креативности

у основној школи



ДобарДобар примерпример квалитативногквалитативног истраживањаистраживања уу

областиобласти креативностикреативности

Maksić S. & J. Pavlović (2011): Educational researchers’

personal explicit theories on creativity and its 
development: a qualitative study, High Ability Studies, 
Vol. 22, No. 2, 219-231.



ЗаступљениЗаступљени основниосновни индикаторииндикатори

квалитетаквалитета

� Релевантан узорак истраживања: 27 истраживача у

образовању из научно-истраживачке институције

� Контрола субјективности/разоткривање: постоје инфо

� Успостављена веза између података и интерпретације

*На основу резултата овог истраживања ауторке су

развиле експертски модел за подстицање креативности у

школи.


