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Децасунајвећиљудскипотенцијалједногдруштваињего
ва најсигурнија инвестиција. Тежња свакогмодерног дру
штва,паинашег, јестеда савременадецадобијуштобо
љеобразовањеи,каоспособнијезрелеособе,заузмусвоје
местоузаједнициидајусвојдоприносњеномунапређењу.
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Међутим,негденашшколскисистемочигледногреши,аиз
школскихклупаизлазегенерацијесасвемањекреативних
потенцијала.Креативност, схваћена као способност реша
вањамисаонихпроблемаиспособностстварањанечегно
вог, остаје запостављена особина науштрб учења готових
инстантрешења.Упомоћморапритећикултурнисистем,
који ће, као надоградња школском, пружити деци могућ
ности да развијају овај сегмент личности кроз разне ван
наставне активности.Најелегантнијерешење јеучењекр
озуметностистогајеуметничкообразовањетаделатност
којатребадабудетачкасусретадвасистема,којиће,један
унастави,адругиудоменуваннаставнихактивностиисло
бодногвремена,радитинатомедасавременадецаизрасту
ууспешнеиспособнеодраслељуде.Међутим,тонијелак
задатак.Дабисенаправиопомак,потребно једасенауч
норазјасништазначикреативностизаштојеонаважназа
свакуличност.Наконтогајепотребновидетикаквајеситу
ацијаунашојземљисанагласкомнаситуацијиуБеограду
каосредиштуусвакомсмислу.Конкретизацијаћедоћиса
изучавањемустановекултурезадецукојаћепослужитикао
студијаслучаја–ДечјимкултурнимцентромБеоград,који
имаамбицијудастаненаврххијерархисјкогсистемаинсти
туцијакултурезадецу,акојићерадитинаразвојудечјекре
ативностиунашемдруштву.Бићеанализиранаиконкретна
иницијативакојујеоваинституцијапокренуланаовутему
какобисеовозначајнонучноуметничкопољеразвијало.

Развијањеуметничкекреативностидецеуустановамакул
турезадецуједопунаинадградњапроцесаобразовања,а
такођејемисијакултурнихинституцијакојесебаведецом.
У основнимшколама у Србији, дечја уметничка креатив
ностјеодсуштинскогзначајазаразвојсвеобухватнихспо
собностииинтелигенције,иводиразвојувештиназадруге
области.Одпрвог разреда у основнојшколи, национални
наставнипланипрогрампредвиђанаставууметности:му
зику,ликовнууметностикњижевносттокомосамразреда
основнешколе, а такође је део програма у гимназијама и
неколикодругихсредњихшкола.Међутим,онасенајчешће
игноришенарачундругихобластипопутматематике,науке
идруштваијезика.

Многе културне институције уСрбији створиле су разли
читепредлогезарадионицезашколскудецу,такодашкола
може да изабере и интегрише те радионице у свој рад.У
последњих10годинабило јевишезваничнихинезванич
них покушаја, поред радаНационалног савета за стручно
образовање,дасеуведу„слободни”,креативни,уметнички
иизборнипрограмиуосновнешколе.
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Уметничко образовање, ваншколског програма, остаје до
локалних институција културе или појединих уметника.
Онисуактивнинапољууметничкихкурсева,радионицаи
догађајаитд.,углавномплаћениходстранесамедеце.Јавне
(државне)уметничкеинституцијенајчешћенемајуполити
кууметничкогобразовањаилиодељењакојесетимебаве.
Међутим,усистемукултурнихинституција,постојимрежа
културнихцентаразадецуимладе,наслеђенаизсоцијали
стичкогпериода.Данасоничиненапоредаприлагодесвој
рад,собзиромнановеформеипраксу.

Улогаиодговорноствладинихинституцијајенеминовност
уразвојукултурнеполитике,асамимтимразвојкултурних
институцијаразличитогтипа,стога,државаморадаобезбе
диподршкузакултурнеактивностикакобимогледасераз
вијају.Сдругестране,свакаинституцијаморадачинисвој
максимумупогледуквалитетапрограма.Теретовогзадатка
требадапреузмеилокалнасамоуправаидауоквирусво
јихмогућностиподстичерадустановакојесебаверазвојем
креативношћудеце,собзиромдасекреативнипотенцијал
градиупериодудетињства,аостајенадобробиттокомце
логживотасвакогпојединца.

УнапређењеобластиуметничкогобразовањакојемћеДечји
културницентарБеоград дати свој допринос реализује се
крозпројекат„Мудростчула”.„Мудростчула” јерезултат
радастуденатауметничкихфакултета,којисуподвођством
Катедрезаметодикунаставеспровелипраксуушколамау
БеоградуиСрбији.Резултатиовограда,утисциинајрепре
зентативнијирадовиученикасусумирани,обрађениипре
зентованиуДечјемкултурномцетруБеоград,крозизложбу
и низ пратећихпрограма токоммаја и јуна 2012. године.1
Самаманифестацијаињенициљевиподржанисуиодстра
немеђународногудружењаInsea - The In ter na ti o nal So ci ety 
for Edu ca tion Thro ugh Art,апредседникудружењајепозвао
насарадњу.Онајереализовананаосновусистематскогра
даоко500студенатаФакултеталиковнихуметностииФа
култетапримењенихуметности,а једанодциљевајебила
иевалуацијапраксеушколама,односноснимањеисуми
рањеинформација о томешта се ушколамадешава, како
бисестворилаопштасликаотомекаквојестањенапољу
уметничкогобразовањаиваспитањаушколскомсистемуу
Србијиуовомтренутку.

1 Истраживањеипраксастуденатакојисубилиукључениупројекатба
зирају сенараду:ФилиповићС.иКаменовЕ.,Мудростчула3. део,
Дечјеликовностваралаштво,НовиСад2009.



444

ДАЛИБОР СТОЈАНОВИЋ

Вођа пројекта је др СањаФилиповић, а циклус програма
јереализовалауредницаГалеријеДечјегкултурногцентра
Београд,ЛидијаСеничар.Уоквируистраживањатезеове
теме,акаодеоистраживачкогпоступка,бићепрезентовани
резултатиСтручногокруглог столаподназивом „Ликовна
педагогија–актуелнапитања,дилемеиперспективе”,орга
низованогуоквируизложбе„Мудростчуладечјеликовно
стваралаштво” студената Факултета ликовне уметности и
Факултетапримењенеуметности.Округлистојеокупиона
једномместусвеонекојисенапосреданилинепосреданна
чинбавеликовнимваспитањемиобразовањем.Собзиром
дасе2012.годинепрослављајудвајубилеја75годинаФа
култеталиковнихуметностии60годинаДечјегкултурног
центраБеоград,овајскупдобија значајиу једномширем
контексту.МедијаторскупабилаједрСањаФилиповић,а
организаториуимеДечјегкултурногцентраБеоград,Ли
дијаСеничаруредницаГалеријеДечјегкултурногцентра
БеоградиДалиборСтојановићпродуцентпрограмауДеч
јемкултурномцентруБеоградинституцијидомаћинума
нифестације.Наокругломстолусубилапокренутазначајна
питањаизобластиликовногваспитањаиобразовања,иде
финисанесуидејенакојеначинедаонабудуартикулиса
наирешена,сциљемунапређењарадаликовнихпедагога
ипозитивногутицајанастваралаштводеце.Правоучешћа
имали су ликовни педагози, учитељи, васпитачи, стручни
сарадници, представници различитих институција (инсти
тути,удружења...)исвионикојиседиректноилипосредно
баведечјимликовнимстваралаштвом,каоиликовнимвас
питањемиобразовањем.Собзиромдајенаучнискупорга
низовануоквирупратећегпрограмаизложбеликовнихра
дова,његовирезултатисувезанизаобластликовнихумет
ности,алисеопштипринципимогуприменитиинадруге
уметничкеобласти.

Резултатистручногокруглогстола 
одржаногуДечјемкултурномцентруБеоград

Циљевискупаиуводнеидеје

Циљпоменутогнаучногскупаједасескупељудиизбран
ше,оникојисенапосреданинепосреданначинбаведецом
иликовнимстваралаштвом.Унапређењерадаонимогуда
остварују баш такошто ће имати један континуирани си
стематски дијалог који би покушао да да решење за нека
кључнапитањаиз оведелатности, каконаопштемплану,
такоиуконкретнојпракси.Идејајебиладасвакоодприсут
нихизложинекасвојаискустваизовеобластиинекосвоје
виђењеактуелнеситуацијеиоколностиукојимаради,дасе
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скренепажњакојасутокључнапитањаодкојихтребакре
нути.Општаоценаједаједруштвоуједнојкритичнојкул
туролошкојситуацији,астручњацитребадаискористетај
отворенипросторкојиимједат.Једноодрешењајерадса
децомпредшколскогишколскогузраста,пасведоњиховог
пунолетства.Тојезначајанпросторукомеможесистемат
скидасесереализујупрограмскициљевиидасепомогне
свимаонимакојисудеосистемаобразовања,араденатоме
дадецаразвијајусвојекреативнеспособностиусвакоднев
номживотуилиудругимаспектимарадаиделовања.Овде
нијеречсамооонимакојисуусловнореченодаровити,већ
пажњаморабитиусмеренанасвудецу,адапосебнодаро
вититребадаимајусвојпосебанпросторипажњу.Једнако
семорабавитиобемакатегоријамадеце.Постојинизкључ
нихпитањакојесетичу,например,компетенцијанастав
ника,начинанакојисенаставаиливаннаставнаактивност
реализује.Веомаважандеооветематикејеипредлогдонете
СтратегијеобразовањауСрбијидо2020. године, једанод
кључнихдокуменатакојиидеинаизгласавањеуНародну
скупштинуРепубликеСрбије.Струковнаудружења суна
гласилапроблемдашколскипланпредвиђајакомалиброј
часовазауметничкообразовањедецеида,поњиховомми
шљењутопостајеједна„умирућаобласт“образовањаивас
питањадеце.Утомсмислусвојусврхуисвојеместотреба
данађупрограми,иницијативеиинституцијекојебитупра
знинунаквалитетанначинпопуниле.Друговеликопитање
јештасеуопштежелиодовеобластииштајесуштинарада
садецом.Саједнестранесеушколскомсистемуинсистира
наобразовању,азаменарујесеваспитниаспектуметности,
децасеформалноподучавајутеоријиформеунижимразре
димаосновнешколеинедајеимсепунопросторадаразви
јајусвојупоетику.Сврхаједадецакористеликовноствара
лаштвокаоначинкомуникацијеуодносунасвојеокружење,
изражавајућисебеисвојеставовеоономештогаокружује
иоономесачимсесуочава.Уместотоганегујесеестетика
којајеуствариестетикаодраслих,ипримеренајењимапре
негоштоонаодговарадеци,аиндивидуалниприступдетету
језапостављен.Садругестраненовијајепраксанеговања
некогтакозваног„либертанског“приступанеговањаслобо
де,пасеодлазиудругиекстремдаседецаукреативном
раду препуштају сама себи без неког јасног оквира и без
правихподстицаја, гдеондаонаробујусопственојинфан
тилностиигдебезусмереногучењаимотивациједолазидо
резултатакојинемајунапредакикојифрустрирајуидецуи
окружење.Детеочекујемного,ононадахнутокреће,алисе
урадуништанедешава,немаповратнуинформацијукроз
сопственистваралачкипроцес,штодоводидоинхибирања
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инесигурности.Јошакосетомедодаилошаоценаушколи
илинекикритичкиставотомештаједетестворило,туонда
долазидоозбиљнеблокаде,којасеможепрелитиинадруге
аспекте.Лошпримеризпраксеједаселиковнеактивности
користе каомера казнепремамлађој деци како би се она
умирила.То јепример једногнепромишљеногпотезакоји
усвестидететастварапогрешанодноспремауметностии
стварању.Другинегативанпримерјечестслучајкоригова
ња,односноулепшавањадечјихрадова.Трећипримерјеро
бовањемодернизмуусмислуодрицањаоднекихкласичних
медијауциљу,наводно,штовећегнивоаекспериментисања
каоa pri o ri доброгметодарада.

Искустваизнесистемскогобразовања

Постојинизпројекатакојипотичуизобластинесистемског
уметничкогобразовањакојисуреализованиодстранепоје
динацаилиневладинихорганизација.Најоптималнији об
лик јестеобликреализацијепрограмаизовеобластикоји
јеповезансанекомсистемском,односнонекомзваничном
институцијом.Наскупусупрезентованатрипројекатакоји
супослужиликаоогледнипримерраданаразвојудечјекре
ативностистриразличитепопулациједеце.Првиодњихје
„Летзмајева“који јереализовансаДомомзадецубезро
дитељскогстарања„Змај“,односносадецомсапосебним
потребама.Другипројекатјереализовансадецомкојаже
ледакреативноиспунесвојеслободновреме.Трећипроје
катјереализовансапосебнодаровитомдецомкојапохађа
јууметничкешколе.Важно јенагласитида јеакценатСе
кретаријатазаспортиомладину(ГрадаБеограда–Градске
управе),каоиСекретаријатазакултуру(ГрадаБеограда–
Градскеуправе)уобластикултурезадецуиомладину,на
програмимазамладеод15до25година,атојезатоштоје
њиховапроценадасуродитељиосновношколскедеценај
вишеспремнидафинансирајуваннаставнеислободнеак
тивности,акададецадоспејууузрастод15година,нагло
се губи интересовање за учешће у таквим активностима,
каоиспремностродитељададаљеулажууњих.Збогтога
сеподржавајупрограмикојимајециљдасемладимотиви
шу занекуврсту активности.Упрвомогледномпримеру,
додатнипроблемјетоштојепројекатреализованмеђуде
цомсаизузетнослабоммотивацијомкојалакогубеповере
њеуреализаторекултурнихпрограмагостекојидолазеу
Дом;збогтогасеиактивностибрзосмењују,ареализато
рипрограмабрзоодустајуодсвоградабашзбогтеслабе
мотивације.Закључакизовеситуације једасе задецуса
посебнимпотребамаактивностиморајуреализоватисапо
себномдинамикомприлагођеномњима.Иакосемислида
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јенедостатакновцаобичнонештоштојенајвећипроблем
уреализацијипрограма,показалоседајетонајмањипро
блем,адајенајвећипроблемнедостатакљубавикојасута
децаискусилаидасуонаемотивнооштећена.„Летзмајева“
јебилашколамозаика,алисаидејомразвојаомладинског
предузетништва, јер јеидејабилададецанаправемозаик
сточићекојићеиматисвојууметничкуитржишнувредност,
акоједругиљудинећегледатисасажаљењем.Идејајебила
да се радовипохвале због свог квалитета, анедадобија
јуa pri o riпохвалесамозатоштосутерадоверадиладеца
изДомабезродитељскогстарања.Квалитетовеактивности
је у томешто су на радионицу долазила и деца изшколе
Дрвоарт, чиме је активност добила инклузивни карактер.
Одидеједапроизводиактивности,тј.дасемозаиксточићи
продају,адановацидедециреализаторима,одусталосеиз
разлогаштојепримарнициљактивностибиодаседецана
учедабудусрећнакадураденештолепоикреативно,ане
да имматеријална корист буде примарнимотив.Изложба
ипродајнааукцијасточићајеодржанауДечјемкултурном
центруБеоград,ановацодпродајесточићајеуплаћенДому
за децу без родитељског старања „Змај“, а искоришћен је
за реновирањеи опремањепросторије за слободне актив
ности,чимејеуспешнореализованпројекат,усарадњине
владиногсектораиједнејавнеинституције,уовомслучају
Дечјег културног центра Београд. Други огледни пример
„Чекаоница“ представља рад са потпуно другом врстом
циљнегрупедеце,ванредноталентованомдецомизшкола
Техноарт,Дрвоарт,ГрафичкеиДизајнерске.Идејајебила
дадецаупотребесвојталенатидасвојимкреацијамаувиду
постера, мозаика, декоративних елемената или намештаја
учине чекаоницу амбуланте наЖелезничкој станици при
јатнијимместомзаборавак.Сврхаактивностисаоваквом
децомједасењиховталенатикреативностмаксимализује
циљјевеомајасанисаовомциљномгрупомјенајлакшеи
радити.Урадусадецомкојанисупосебноталентованавећ
сусамозаинтересована,закљученоједајеуметничкакреа
тивнаактивностизузетнодобарметодзаучење,идаможе
дасеприменинабилокојинаставнипредметуколикоседо
броосмисли.Циљједадецакрозигруикреативанрадус
пејудасавладајунеказнањакојасуимнетакоблиска,или
тешказаучење.Урадусаовомциљномгрупомучешћеин
ституцијазакултуру,каонапримермузеја,галеријаикул
турнихцентарајеодкруцијалневажности,јердецатребада
разбијупредрасудудасутонекадосаднаместанакојимасе
ништанедешаваиукојесеидесамоподморање,већдасу
одличнаместазаучење.Кратакописактивностибибиока
кодецаизразличитихбеоградскихгимназијавидеБеоград
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каотуристичкуатракцијуидатопредставенаразличитим
ликовним медијима, попут постера или торби и слично.
Приметно једа јенајвећибројликовнихрешењаишаона
сигурно решење, подстакнут школским системом конвер
гентногучења,пасупредстављанипознатимотивиБеогра
да,адасевеомамалибројдецеодважиодапредставине
штоштојењеговличнипечат,иакојетемарадабилавеома
експлицитноназначена:„Београдизмогугла“.Овајслучај
показујевеомависокстепенинхибираностидецеготовими
сигурнимрешењимазакреативнупроблематику.Закључак
једадецатребаданаучедауметностморадаимаповеза
ностзасвакодневнимживотомисасвимњеговимаспекти
ма,адауметничкообразовањетребадабудеукорелацији
садругимваспитнообразовнимобластимазадобробитоних
којима јеононамењено.Такође језакључакдаоваобласт
радапружаизузетнемогућностизасарадњусистемскихин
ституцијаиванинституционалнихиницијатива,појединаца
иневладиногсектора.Највећиизазовпредстављарадсаде
цомкојанемајумотивацијузарадинапредовање.Проблем
представљаситуацијаукојојнаставнициушколамарадеса
децомкојасупорођењукреативна,алиимшколскисистем
тоненегујеинеразвија.Утомслучајусеотварапросторза
несистемскоивансистемскообразовањеиваспитање.

Искустваизшколскепраксе

Одизузетневажностизарадсадецомјеиличностособеко
јасањимаради.2Веомајеважнодасунаставнициипрофе
сори„насмејани“уметафоричкомсмислу,односнодадеци
преносељубавпремазнању,каопутуразвојаличности,ау
овомужемслучајуљубавпремауметности.Кључнајествар
данаставникуметностипресвегатребадабудедобарумет
никкојииспредсебестављачврста,јаснаистрогамерилаза
својрад,апрематомеипремасвојимученицима.Свештосе
желиподстаћипрвенственополазиизњих,пастроготреба
водитирачунаданегујуиразвијајусвојуличност,какобито
успешнопримењивалипремадеци.Наставникуметности,
апоготоволиковнекултуренетребадабудесувиистатич
нипосматрач,већјеуобавезиданастојидаспроведешто
вишеактивностисадецомитопомогућствусаштовише
индивидуалнограданачасовима,адапритомутиченадецу
данаучедасамирешавајусвојепроблеме,најпреушкол
ској настави, а наширемплану, уживотним ситуацијама.
Наставникнесмедадечјирадигнорише,иликакојепракса
понекадпоказала,дагапоцепа.Тимчиномдецисепоказује

2 Материја дефинисана на основу рада: Карлаварис Б., Методика
ликoвногодгоја2,Загреб1988.
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даселиковнипроблемможерешитицепањемликовногра
да, асамимтим,каопаралела,идасеживотнипроблеми
могурешититакоштоћемосеправитидавишенепостоје.
Потребно јеохрабритидечјиуметничкирад,каоначинза
грађењесамопоуздања,којећеимудаљемживотубитиод
помоћи.Наставницитребадабуду„екранизановеестетске
вредности“идаонанађуправевредностиувизуелномхао
су,којинасокружује,собзиромдаје21.веквеквизуелне
револуције.Једанодвеликихпроблемајелошестањешкола
унашојземљиињихованеопремљеност.Утомсмислусу
одкључневажностикапацитети зауметничкообразовање
којипостојеваншкола,усвиминституцијама,каоштојена
примерДечјикултурницентарБеоград,којесуумогућно
стидатајвеликиреалнинедостатакнадокнаде.Савремени
приступрадуподразумеваданаставникмораданађенове
начинедапокренемотивацијукоддецеиданаставнецели
не пренесе децина свој аутентичанначин, самим тимим
показујућикакосекреативношћуможерешити једанкон
кретанпроблем.Уданашњевремеуметникнаставникмора
дабудеинформисанусвакомсмислу,поготовоусмислупо
знавањасавременеуметностиинесмесевезиватисамоза
класичнемоделеињиховоопонашањеипреписивање.Про
блемпредстављанаставнипланкојиинсистиранатаквом
градиву,пасеиутомсмислуотварапросторзаваннаставне
активностиукултурниминституцијамазадецу,којебиде
ципружалеоваквуврстузнањаиискуства.Наставницима
јенеопходноконстантноусавршавањеиразменаискустава,
какобииспратилисвеновинеипроменеунастави,уметно
стиидруштву.Неопходнојеконстантноумрежавањеипо
везивање,формалноинеформално,хоризонталноиверти
кално,какобисеинформације,знањаиискустваштобрже
иштолакшеразмењивала.

Искустваурадусаталентованомдецом

Нагласакурадујеусазнајномпроцесуурадусадецомидо
стизањупостављенихдомета.Моменатрадасадаровитима
–слањенајбољихрадованаконкурсеиосвајањепризнања
инаграданијекључнаствар;кључнастварједакреативни
рад прође у искуственој пракси, да се искуси производни
процеспопринципу:штаурадимтоизнам,односнодокне
урадимнезнам,маколикоонечемучитао,изучаваоилипа
рафразирао.Преднострадасаталентованомдецомјемогућ
ностразбијањауметничкихстереотипаиискоракуодносу
науобичајенеактивностиууметничкојпракси.Важноједа
децаучествујуукреирањуидејеотомештаћедасеради,а
несамоуреализацијиодређеногуметничкогпројекта,ради
постизањависокеестетскевредности.Штагоддасеради,
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никаконесмебитиподпринудом,већкаоизразсопствене
вољеиинтересовања.Општизакључакједапрактиковање
ликовноградадоприносинепосредномупознавањудецеса
могућностимауметничкогизражавања,богатињиховоства
ралачкоискуствоиповезујесазнајнеиемоционалнефакто
реучењапутемуметничкограда,алибеззадавањауметнич
кихдомета,негозадајућипроцескаоциљрада.Уколикосе
такавметодраданеможепостићикрозкласичнушколску
наставу,утомсмислусеотварапросторзаалтернативнирад
уваннаставнимактивностима,каоштосууустановамакул
турезадецу,попутДечјегкултурногцентраБеоград.

Односшколскогсистемапрема 
наставиуметности

Кључнипроблемураду јеопштениподаштавањенаставе
уметности у нашем школском систему, а поред званичне
формеукојојпостоји,децисеодстранешколскихаутори
тетаилиродитељастављадознањадајетомањеважноод
осталихпредмета.Таквамишљењаидудоекстремнихтврд
њиданаставауметностиуопштеинијенаставнипредмети
дадецанетребадагубевременањих.Несхватасечиње
ницадакрозучењеибављењеуметношћудецамогудасе
изразенаначиннакојинемогудасеизразекроздругена
ставнеобластиилидругеактивности.Проблемушколској
настави јеилошамотивација значајногброја запослених,
што представља зачарани круг, јер су управо они ти који
требадамотивишусвојеученикенарад.Наставауметно
стисесхватакаопосаокојијенужнозлоинеодржавасе
нинаминималнодобарначин.Иутомаспектупостојипр
остор за ваннаставну активност која би била реализована
не по принципуморања, већ по принципу слободне воље
учесникауњој,аспроводилабисеуваншколскимуслови
ма,одстранеразличитихинституционалнихиливанинсти
туционалнихиницијатива,којебиформалнопреузелеулогу
додатногобразовањаиваспитањадеце.Школскаучионица
није јединоместонакомесеможеодржаватинастава,по
готовоакосеузмеуобзирстањеукојимасеналазинајвећи
бројкабинетаунашимшколама.

Вештинекојетребадапоседујуоникојирадеса
децомнапољууметничкогобразовања

Улитературипостојинизстандардакојисунаведени,ако
јетребадапоседујунаставнициурадусадецом,азанашу
праксунајважнијајелистакомпетенцијакојујенавеоПро
светни савет у априлу 2011. године, али је она уопштена.
Неопходнојесузитиугаопосматрањаидефинисатилисту
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компетенцијакојетребадапоседујунаставнициуобласти
уметничког образовања. Настава уметности се од других
предметаодликујесвојомспецифичношћуикреативношћу.
Тајскупкомпетенцијаистандардаустваритребадаслужи
наставницимакаопомоћзаоносачимсесусрећуусвако
дневномраду.Дефиницијакомпетентностипојединцаједа
јетоспособностпојединцадасеоствариусвомпрофеси
оналномживоту.Свакинаставниктребадаразвијетуспо
собносткакобиисвојеученикеподстакаодаиониразвију
туспособност.Утомсмислуваспитнообразовнипроцесу
складусатенденцијамаданасистичеимењаположајуче
ника, алииположајнаставника.Постављасепитањешта
јетоидеаланнаставникликовнекултуре?Најважнијисег
ментњеговихкомпетенција јесвакакоњеговадидактичко
методичкаоспособљеностзаизвођењенаставе.Наставник
требапрвенственодаимаљудскеквалитетеодносноједан
хуманистичкиодноспремасвомрадуипремадеци,иенту
зијазам,каокључниличнимотиватор.

Проблемиуреализовањунаставеуметничког
образовањаушколама

Усадашњемтренуткујављајуседвакључнапроблемаве
заназапоменутутематикуједанјекраткорочан,адругије
дугорочан.3Првиједасеунаставиукидајупредметиликов
накултураимузичкакултура,астварасеједанкојијена
стаоспајањемовадва.Другијепроблемпрограманаставе,а
изњегапроизилазеипроблемиуреализацијинаставе.Про
грамјенеконзистентанинепратипотребеимогућностиде
цепоузрастима,чимедецанепоимајунаставууметности
направиначин.Огледнипримерјерадуакварелу,којиније
прилагођеннижемузрастудеце,усмислударецимобојако
јацуриисакојоммаладецанемогудасеизборе,можебити
изузетнофрустрирајућеискуствозадете.Потребнојенаћи
правумеруинаставуприлагодитисаједнестранеузрасту,
асадругеиндивидуалнимафинитетимасвогдетета.Уколи
котонијемогућенашколскомчасу,потребнојенаћидруго
местогдејетомогуће,каоштојеваннаставнаактивностза
креативнопопуњавањеслободногвременауинституцијама
културезадецу.Тусеможерешитипроблеминдивидуалног
приступаииндивидуалнепроблематикеууметничкомраду,
усмислуадекватногпрограмазаодређенирад.Јеракосеса
децомрадинештоштонеодговарањеговомузрастуишто
ононеможедапојми,оносеустварикреативнонеразвија
исамаактивностгубисмисао.Свакодетеимаправонасвој

3 Материјадефинисананаосновурада:КарлаварисБ.,Методикаликов
ногодгоја1,Ријека1991.
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ликовниизразускладусасвојиммогућностимаисхватањи
ма.Тојепоготововажнокадјеупитањурадсадецомпред
школског узраста.Наметањенеадекватнихрешењау раду
представља директно ометање креативног израза. Задатак
наставникајеуправосупротан,подржавањекреативногиз
разадетета.Потребноједецидатикреативнуслободу,али
сетачнознаштатозначи,тонијеслободакојаводиуанар
хију,већудавањуправилнихзнањаисмерницазадаље.Не
кадјеважнијеинсистиратинакреативнојигринегонасамој
ликовности у уметничкомрадудеце.Треба се залагати за
отвореностураду,анефорсиратиманиристичкомоторичке
радње,каквајеуправопраксаушколскојнастави.Безње,
поимањеуметностиводиустереотип,атопредстављаоме
тањекреативностикоддеце.

Искустваизинституционалногсектора

Вечито до сада нерешено питање, је бројшколских часо
вакојитребапосветитиизучавањууметности.Потребноје
боритиседасетопољерадашириибогати.Овајпроблем
нијеспецифичансамозанашуземљу,већ јеприсутаниу
другимземљама,арешењепредстављајуинституционалне
иваниституционалнеалтернативе,којеовајмањакпотреб
ногвременапроведеногууметничкомобразовањунадоме
шћује.Данассеоваобластналазиусферисавременеумет
ности где се експериментишеи концепт истражује и није
унапредзадат,пасенемогутаколакоутврдитимерилапо
којимаћесеправитиметодикаликовногилинекогдругог
уметничкогобразовања.Тосеуствариочекујеиоднастав
ника,даисамидајудоприносистраживању.Ууметничко
образовањетребадасеукључеимузејиигалерије,каона
примерМузејпримењенеуметностиињеговпрограмДеч
јиоктобарскисалон, јер јенајновијитрендданагласакне
буденаорганизовањудечјеизложбе,већданагласактреба
дабуденаобразовањукрозизложбу.Такавинситуционални
трендтребадаприхватииДечјикултурницентарБеоград,у
оквирусвогпрограмаДечјегалерије.Посебнозначајнаин
ституција у овој области јеЦентар за ликовно васпитање
децеиомладинеВојводинеуНовомСаду.

Дефинисањекључнихпроблемау 
поменутојобласти

На основу свега до сада наведеног, могуће је издвоји
ти десет кључних проблема у овој области који захтевају
решавање:
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1.Проблемвремена зареализацијуваннастав
нихактивностиушколамазбогоптерећености

деценаставнимактивностима

2.Проблемфондачасоваушколама

3.Компетенцијенаставникауметности

4.Поступцинаставникатокомнаставекојимо
гукључнодаутичунадечјукреативност

5.Лоше стањешколскогпростораиопремље
носткабинетазаквалитетноизвођењенаставе

6.Значајсталногстручногусавршавањанастав
ника

7.Значајпознавањаликовнихтехникаипроцеса
рада

8.Проблемикојинастајузбогсмањењафонда
часоваирационализацијестручногкадра

9. Проблем програма наставе ликовне култу
ре,одабиратема,каоирешењазапостављене

ликовнепроблеме

10.Значајумрежавањасвихкојирадеусистему
образовањаиваспитања:учитеља,наставника,
музејских педагога, стручњака који се научно
баве овом облашћу, стручњака из галерија и
свихинституцијакојесебавекултуромзадецу

Поготовојепоследњипроблемизузетноважанитребалоби
даДечјикултурницентарБеограддасвојдоприносуњего
вомрешавању.

Конкретанпредлогзарешењепроблема 
умрежавањастручњакаизпоменутеобласти

ОсновнаидејазарешењепроблемаједасеДечјикултурни
центарБеоградискористикаоместокојебислужилозасу
сретстручњакаизовеобласти.Наравно,тониукомслучају
небибиопокушајправљењанекихпаралелнихинституција
илизаменазазваничноУдружењеликовнихпедагогаСрби
је,алибипредстављалоједнуновуиницијативуутомправ
цукаодопунуактивностинатомпољу,башпоузорунато
какосеактивностиуДечјемкултурномцентруБеоградна
пољудечјегуметничкогстваралаштваодвијајукаодопуна
школскојнастави.Кадасекренулоуреализацијуизложбе
“Мудростчула”исвихњенихпратећихпрограмаусарадњи
саФакултетималиковнихипримењенихуметности,идејаје
биладаовакавпројекатнебудеједнократан,негодаостане



454

ДАЛИБОР СТОЈАНОВИЋ

каонекаврстасталнеактивности,којабиуширокомкругу
обухваталаактивностидецеушколама,њиховихнаставни
каликовнекултуре,студенатаФакултеталиковнихиприме
њенихуметностикојибивршилипраксуутимшколама,као
иширокогкругастручњакакојибисеуДечјемкултурном
центруБеоград сусретали и размењивали искуства из ове
области. Као конкретан инструмент повезивања послужи
ћепостављенивебсајтувидуинтернетблогаиинтернет
форума, на којем ће сви којижеле да учествују у будућој
мрежимоћидапратерезултатедискусија,индвидуалногра
дастручњакачлановаиликоментарењиховихколеганате
радове.СајтћеуређиватиуредницаликовнеГалеријеДечјег
културногцентраБеоград,ЛидијаСеничар,аадминистра
торсајтаћебитиорганизаторпрограмапродуцентуДечјем
културномцентруБеоград,ДалиборСтојановић.Натајна
чинбиустановаобезбедиларесурсезарадновемреже,пр
осторзасусретеирадсанеопходномтехничкомопремом,
каоиначинзавиртуелноповезивањеиконтактизмеђуко
лега,сусретаидругихактивности.Иакојеинституцијагра
даБеограда,ДечјикултурницентарБеоградимаамбицију
дапостанематичнакућазапољеликовногстваралаштвау
Србијииутомциљујепредузетаиоваиницијатива,каопо
требадасеинституцијаставинахијерархијскиврхинсти
туцијаииницијативакојесебавекреативнимиспуњавањем
слободногвременадеце.

Предлогзаредефинисањестратегије 
програмскоорганизационогразвоја 
ДечјегкултурногцентрауБеограду 
каобудућегместасусретастручњака

Собзиромна сведо саданаведено,неопходно је редефи
нисати стратегију програмскоорганизационог деловања
Дечјег културног центра Београд, како би он, као студија
случајаиврхпирамидалнеструктурекојасебавиоблашћу
дечјекултуре,даокључандоприносрадунаразвијањудеч
је креативности.Собзиромна конкретнуиницијативу ко
ја јеобрађенаупретходномпоглављу,ачијисурезултати
представљениураду,закључакаутораједаДечјикултурни
центарБеоградтребадасеоријентишенаспровођењестра
тегије повезивања.4Наиме, у бити конкретне иницијативе
ДечјегкултурногцентраБеограднапољуликовнеуметно
стиилежиова стратегија, али јециљда сеона спроводи
свесно и ситематски. Још прецизније речено, потребно је

4 ДрагићевићШешићМ.иДрагојевићС.,Менаџментуметностиутур
булентнимоколностима,Београд2005,стр.109.
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систематски спровести стратегију умрежавања, која ће се
засниватинајаснојоријентацијидаћеважандеопројекта
битиреализованослањањемнамрежуилипомоћуњених
чланица.Управојетакавслучајсаиницијативомкојајепо
кренутауоквируОкруглогстручногстола„Ликовнапеда
гогија–актуелнапитања,дилемеиперспективе”уобласти
ликовнекултурезадецу.Одкруцијалневажности једасе
слична иницијатива спроведе и у осталим областима деч
јегуметничкогстваралаштва,напримермузичког,драмског,
литерарногислично.СвакаодовихобластикојомсеДКЦБ
бави,потребноједанаправиовајискорак.Кадасетакваак
цијаспроведе,утомсмислућеДечјикултурницентарБео
градпредстављатилидерауобластидечјекултуреиумет
ностиикреиратикултурнуполитикузадецу.Тобипредста
вљаловеомаконретандоприносразвојудечјекреативности.
Овасимултанавишеструкаиницијативабипредстављалаи
применустратегијеинтерсекторскогповезивања,јербисем
културнихинституција,укључивалаиобразовнеинаучне.
На ове две предложене стратегије директно се надовезује
истратегијапостизањаквалитетаедукацијаипреношење
знања, јер она подразумева општу оријентацију установе
ка систематизацији знања стеченог праксом и потврђеног
оствареним резултатима. Ова стратегија подржава развој
угледаипозицијеустановеудатојсрединииобичносесма
трастепеницомвишеулествиципрофесионалногангажма
на.Свеовонаведеносеможеприменитинастудијуслучаја
имајући у виду њену традицију, резултате, потенцијале и
амбицијудабуделидерупоменутојобласти.

Предлогзаредефинисањеразвојнефилозофије
ДечјегкултурногцентрауБеограду:стратешко

промишљањеоновојкултуролошкојулози

Филозофија развоја културноуметничких организација
ослањасенаконкретнеобликеделовањакојиорганизацију
чинепрепознатљивомипотврђеному јавностиипредста
вља дефиницију вредности које та организација заступа.5
Задефинисањефилозофијеразвојатемељнасутрифатора:
организационаструктурауметничкеустанове,лидерствои
унутрашњииспољашњиимиџиидентитет.Кадаорганиза
цијаимадугутрадицијуирезултате,филозофијаразвојасе
замењујефилозофијомделовања,којаседиректновезујеза
мисијуициљевеорганизацијеињенеприоритетнестрате
гијеипрограме.Акосеузмеуобзирстудијаслучаја–Дечји
културни центар Београд, конкретна иницијатива која је

5 ДрагићевићШешићМ.иДрагојевићС.,Менаџментуметностиутур
булентнимоколностима,Београд2005,стр.171.
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предузетаипредлогстратегиједеловања,закључаккојисе
можеизвућиједаДечјикултурницентарБеоградтребада
примењујефилозофијуразвоја(односноделовања)органи
зацијекојаучи.Тозначидауспостављапосредничкуулогу
успајањупојединацаиорганизацијаивршитрансферзна
њаиздругихсрединаусрединуукојојделује,отварасека
новимрешењимаиновимподручјима.Каокључнеинстру
ментеделовањаонакористиедукацију,преношењезнања,
умрежавање,децентрализацијуделовањаиинтерсекторско
повезивање.У своју развојну филозофијуДечји културни
центар Београд може да укључи и елементе филозофије
организацијекојакреиразнањеусмислудасезнањекоди
фикујеиверификујеипонудикаонормазадругеустанове.
Уколикобитопостигао,ДечјикултурницентарБеоградби
постигаосвојуамбицију,атоједабудеводећаинситуција
у области културе за децу, која ће системски на дуги рок
датиконретандоприносразвојудечјекреативностиунашој
средини,итимебитиузорипостављатистандардедругим
културнообразовниминституцијама.

Конкретнирезултатиредефинисања 
стратегијеистратешкогпромишљања

Успешна реализација манифестације „Мудрост чула“ и
стратешкопромишљањеоонојулозиДечјегкултурногцен
траБеоградотворило јевратадасеовајстратешкиважан
културолошкопадагошкипројекатнаставииразвија.Дечји
културницентарБеоградпозивасвезаинтересованедауче
ствујунаСтручном скупу „Ликовнапедагогија  актуелна
питања,дилемеиперспективе“,којићесеодржатиупетак
10.маја2013.године,сапочеткому10часовауДечјемкул
турном центру Београд. Право учешћа имају ликовни пе
дагози,учитељи,васпитачи,стручнисарадници,представ
ници различитихинституција (институти,музеји, удруже
ња...),студенти(уметничкифакултети,факултетиивисоке
струковнешколезаобразовањенаставникаиваспитача)и
свионикојиседиректноилипосреднобаведечјимликов
нихстваралаштвомиликовнимваспитањемиобразовањем.

Очекивањавођаовогпројекта,дрСањеФилиповићдоцента
накатедризаметодикуликовногваспитањаиобразовања,
ФЛУ,Београд, дрАлександре Јоксимовић, ванредногпро
фесорапедагогијенаФЛУ,Београд,ИсидореКораћ,педаго
га,саветниказаосновнообразовањеиваспитањеуСектору
запредшколскоиосновнообразовањеиваспитање,Мини
старствопросвете,наукеитехнолошкогразвојаРепублике
СрбијеиЛидијеСеничар,историчарауметности,уредни
каГалеријеДКЦБ, је даћенастручномскупу,којићесе
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одржатиуоквирутрадиционалнеизложбе„Мудростчула“
умају 2013. године, бити представљен рад теоретичара и
практичара из области ликовног васпитања и образовања.
Одучесникастручногскупасеочекуједаприсуствујуиз
лагањимаидискусији,илидапредставесвојрадкроз:ис
тицање специфичности своје ликовне педагогије (методе,
садржаје,средства...)урадусадецомимладима;приказре
зултататеоријскихилиемпиријскихистраживањаизобла
стиликовногваспитањаиобразовања,каоидаучествујуу
дискусијикојаћесеодржатинаконизлагања.

Уциљудаљегразвијањаидеједасвистручњацикојисеба
векултуромиуметношћузадецутребадаимајуинституци
јукојаћеимслужитикаоместонакојемћеделитинајновија
сазнања из ове области рада,Дечји културни центар Бео
градћепокушатидагакаотаквоместопрепознајуиљуди
издругихуметничкихинаучнихобласти,анесамоизобла
сти ликовне педагогије.Научни скуп „Ликовна педагогија
–актуелнапитања,дилемеиперспективе”уоквирумани
фестације„Мудростчула“директанјепозитиванпримери
замајацуосмишљавањуидеједаДечјикултурницентарБе
оградорганизујеМеђународниконгрескултурнихцентара–
Културазадецуимладе2013којићесеодржатиод23.до25.
маја2013.године.Међународниконгрескултурнихцентара
Културазадецуимладе2013намењенјестручнимсарад
ницима,педагозима,психолозима,културнимоператерима,
васпитачима,учитељимаинаставницимакојиукултурним
центрима и другим културниминституцијама уСрбији, у
регионујугоисточнеЕвропеиЕвропеуопште,којикреирају
и реализују програме усмерене на децу и омладину.Уче
снициконгресаћеиматиприликудабудунаинтерактивним
предавањимаирадионицамаиупознајусесаекспертимаи
културнимоператеримаизразличитихевропскихземаљау
области културе за децу и младе.Међу предавачима ће у
улозимодераторабитиОливераЈежина,директоркаДечјег
културногцентраБеоград,мрИванаТеодоровић,магистар
уобластиодносасајавношћуимултимедијалнихтехноло
гија,ПРменаџерДечјегкултурногцентра, каоиДалибор
Стојановић, менаџер у области културе и медијамастер,
продуцентпрограмауДечјемкултурномцентруБеоград,а
посебансегментпрограмабићерезервисанзапредстављање
резултатарадаСтручногокруглогстола„Ликовнапедагоги
ја–актуелнапитања,дилемеиперспективе”.Међународни
конгрес културнихцентараКултура задецуимладе 2013
је подржао иСекретаријат за културу градаБеограда, а у
имеУправеградаБеоградаучесникећепоздравитигоспођа
КатаринаЖивановић,градскисекретарзакултуру.Главне
темеокојимаћедискутоватилокалниигостујућипредавачи
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биће:Улогакултурнихцентараурастудецеиадолесцена
та;Културницентрикаододатакиалтернативазашколски
систем;Методологијарада садецомимладима;Фестива
лизадецуињиховаулогауповезивањукултурнихцента
раЕвропе;Развијањекултурнихпотреба,каодеокултурне
политикеРазвојстратегијаодносасајавношћууинститу
цијамакултурезадецу;Мобилизацијаприватногсектораи
цивилногдруштва,стручњакаистручнихтимовауустано
вамакултуре.

Посебаннагласакјепотребноставитинаследећетемеипре
даваче:„Улогакултурнихцентарауодрастањудецеимла
дих–креативноиспуњавањеслободногвременаистратеги
јазамладе”мрСлободанаМрђе,саветникаикоординатора
OдељењазаистраживањауЗаводузапроучавањекултурног
развитка РепубликеСрбије; затим „Развој публике – деца
и млади“ Весне Станишић, драматурга, уредника Ствара
лачкешколеКултурногцентрауВалентуниуСтокхолмуи
уметничкогдиректораПигметеатра;студијаслучаја рада
дрПолаМареја у оквиру Енглеске позоришне радионице
уДечјемкултурномцентруБеоград;„Економикакултуре“ 
АлександраСтевановића,представникаЦЕФЕСрбија;пре
давање „Значај интеркултуралног дијалога“ Његове Ексе
ленцијеАмбасадораКанадеРоманаВашчука;“Улогајезика
и културеу будућностиЕвропе” СиреМиори, директорке
ИталијанскогкултурногцентрауБеограду;„Програмкул
турнеанимацијеиедукацијеподстицањекултурнихпотре
баупроцесуобразовањаистварањеновепублике“узсту
дијуслучаја„Какосеслушаконцерт“ЈаснеДимитријевић,
директоркеЗадужбинеИлијеМ.Коларца.Значајнајеисту
дијаслучајаКреативнерадионицеPlayro om girlИванеЈова
новићАрсић,изУдружења„Културис“In ter na ti o nal Cul tu ral 
Pr o jectsедукацијепутемкултуре,каоиизлагањепредстав
никаГетеинститутауБеограду,ХелмутаФрилингхаусаи
ЈакобаКонрата,натему„Анимирањеприватногицивилног
сектора,стручнејавностиистручнихтимовауустановама
културе’’.

Циљовеманифестацијеједасескренепажњаназначајуло
гекултурнихинституцијауразвојукултурнихпотребадеце
имладих,каоважногелементазаразвојиндивидуалности,
креативности,друштвенесвестиисвестиопште јавности.
Најбољиначинзапостизањетогциља једастручњацииз
областикултурезадецуимладедобијусвојеместоокупља
ња, и разменом знања и искуства делују на друштвено
окружење.


