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УМЕТНИЧКООБРАЗОВАЊЕ–
НЕИЗОСТАВАНДЕО 

САВРЕМЕНОГКУРИКУЛУМА
Сажетак: У са вре ме ном дру штву де ца ра сту окру же на ви зу ел
ним сен за ци ја ма. Уче ни ци због то га по зи тив но ре а гу ју чим има ју 
мо гућ ност да уче кроз или пу тем ви зу ел них умет но сти. Ка ко је 
умет ност есен ци јал ни део људ ског ис ку ства, уче ни ци би у окви
ру оба ве зног шко ло ва ња тре ба ло да се што ви ше и ква ли тет ни је 
ба ве умет но шћу и про у ча ва ју је, ка ко би от кри ли ка ко чо век мо же 
да ко му ни ци ра не са мо ре чи ма, већ и пу тем му зи ке, пле са, дра ме 
и ли ков не умет но сти. У ра ду при ка зу је мо схва та ња са вре ме них 
те о ре ти ча ра о то ме ка кве пред но сти има ви зу ел на умет ност у 
обра зо ва њу де це и мла дих и на ко је на чи не умет нич ко вас пи та
ње ути че на ха р мо ниј ски раз вој лич но сти. Кра јем два де се тог ве ка 
у мно гим раз ви је ним др жа ва ма де си ле су се про ме не у схва та њу 
уло ге и функ ци је вас пи та ња и обра зо ва ња из обла сти ви зу ел них 
умет но сти у оба ве зном шко ло ва њу, те су по че ле да се до но се но ве 
стра те ги је о оба ве зном шко ло ва њу уоп ште, а по себ но о вас пи та
њу и обра зо ва њу из обла сти умет но сти.

Кључнеречи: естет ско вас пи та ње, умет нич ко обра зо ва ње, на
став ни пред ме ти из обла сти умет но сти, умет ност

Увод

Познавање и упражњавање уметничких дисциплина пре
суднојезаздравразвојдететовогумаидуха.Збогтогајена
свиммеридијанимауметностнераздвојивдеоваспитањаи
образовања.Извишевековногискуствазнамоданиконемо
жедатврдидајеистинскиобразовануколикомунедостају
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основназнањаивештинеизобластиуметности.Заовакав
ставимамногоразлога.

Прво, уметност је важно изучавати једноставно због то
гаштојевреднапосеби.Њенутицајсенеможепорицати.
Крозисторију,свеврстеуметностислужилесудаповежу
нашумаштусанајдубљимпитањимаљудскеегзистенције
–Косам,Штајемојамисија,Кудаидемислично.Прона
лажењеодговоранаоваисличнапитањакрозвремеикроз
културе, каоиистраживање средставаи знањакакоби се
дошлодоодговоранањих,кључнасузаразумевањеживо
тачовекаиживљењеупуномсмислутеречи.Уметностје,
узто,интегралнидеосвачијегсвакодневногживота.Наше
лично,друштвено,економскоикултурноокружењеоблико
ванојеуметношћуусвакомсмислу–оддизајнапростора
гдедецадоручкују,прекопесамакојесеслушајунаради
ју,филмоваисеријанателевизији,тинејџерскихзабава,до
утицајакласичнеуметности.

Даље, уметност је јединствен извор уживања и освежава
њамаште.Онаистражујеодносеислужикаовезаизмеђу
мислииакције.Онанампомажедагледамонаживотдру
гачије. Коначно, уметност помаже ученицима да развију
својеставове,особеностииинтелектуалневештинекакоби
ефикасноучествовалиусавременомдруштву.Уметностпо
мажедаизградимосамодисциплину,ојачамосамопоуздање
и побољшамо вештине мишљења и креативности,што се
високовреднујеуданашњемсветурада.Онанасучизна
чајутимскоградаисарадње.Уметностуказујенадиректну
повезаностизмеђуучења,радаивисокихнивоапостигнућа.

Уметничкообразовањекористиученикујеркултивишеде
теуцелини,постепеноградиинтуицију,резоновањеиима
гинацијуујединственеформеизражавањаикомуникације.
Овај процес захтева активан и увежбан ум. Васпитање и
образовањеизобластиуметностикористиидруштвууце
линијерсеизучавањемуметностистичумоћнасредстваза
разумевањељудскогискуства,упрошлостиисадашњости.
Крозуметностученициучедауважавајуразличитеначине
размишљања, делања и изражавања.Tакође, уче да доно
се одлуке у ситуацијама када нема стандардних одговора.
Проучавањем уметности код деце се стимулише њихова
природнакреативностистичусеспособностидасекреа
тивностразвијетакодаизађеусусретпотребамасложеног
итакмичарскинастројеногдруштва.

Компетенција која се стиче кроз уметничко образова
ње обезбеђује чврст основ за повезивање уметничких са
осталимпредметима,чињеницакојеодуметностиводедо
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природнихилихуманистичкихнаука.Интелектуалнипро
цесикојиседешавајуууметностисупотпуноистионикоји
секористедасенаучнедисциплинеиоткрићатрансформи
шуусвакодневнутехнологију.

Умет ност у шко ли

Пољеобразовањазасновало јесвојупраксунаплатформи
научнозаснованихзнања.Уметностсеузимауобзирједино
каднауканијеустањудапружиодговоренанекапитања
праксе.Уобичајенојеверовањеданиједнаобласткојапре
тендуједаимаснажнопрофесионалноуважавањенесмеда
сеослањанатаконепоузданеизворекаошто јеуметност.
Уметност је у образовању, дакле, увек имала позадинску
позицију, у поређењу с науком.Наука се у том контексту
превасходно сматра когнитивном, а уметност емотивном.
Наука јепогодна заподучавање,докуметностподразуме
ва,пресвега,таленат.Наукајепогодназатестирање,докје
уметностстварпреференције.Наукајекорисна,ауметност
вишедекоративна.

Живимоувременуукојемјеодпресудногзначајамерење
исхода, способност да се онипредвидеипотреба да буде
апсолутнојасноштажелимодапостигнемо.Изсоциолошке
перспективе неразумљиво је због чега стриктна контрола,
тестирањеиспецификацијаисхода–свештосезовестан
дардима–имајутаквумагичнупривлачност.Кадајејавност
забринута за образовну продуктивност ушколама, јака је
тенденција да се све строго уреди, да се управљаи да се
мери.

Вредностиивизијекојесуводилешколуупрвојчетвртини
двадесетогвека,потпуносуактуелнеиуданашњимшкола
ма.Ушколисетраженајбољеметоде,каодасуонепотпуно
независнеодконтекста,радимовишетестирањанегобило
када раније, као да су резултати тестова права слика ква
литетаобразовања, тражимоуниформнепрограме такода
родитељимогудапоредешколе.Имамошколеукојимасе
наставнирадсводинанаукуииманаучнезаконитости.Оно
шторадимојестекреирањеиндустријскекултуреушкола
ма,саједнакимвредностимаиконцепцијамаоономештоје
битно.Бавимосесаморезултатима,азаборављамодаанга
жовањеушколиможеитребадабудезадовољство.Прихва
тамо вредност спољашњихнаграда и подстичемо децу да
буду„сакупљачипоена”.Постигнуће је тријумфовалонад
радозналошћуиистраживањем.Каоданашадецанезаслу
жујумноговишеодтога.
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Шта јепроблематичноууниформностициљева,садржаја,
процењивањаиочекивања.Наравно,затехнократејеуни
формност блаженство јернемамного компликација – или
се бар тако верује. Статистика може бити комфорна, она
апстракујепосебностичиниганепостојећим.Например,
угоднонамједаверујемодасмоустањудаодредимоиопи
шемоштасвакиученикчетвртогразредатребадазнаида
умедауради.

Поента овихнавода јестеда сеидентификују коренирас
тућетехнизацијекогнитивнекултурескојомсмосуочени.
Онајетоликомоћнадасереткокоусуђуједаоњојговори.
Сигурнонеможемодапокренемопланинуидаурадимоне
штомногода такву ситуацијупроменимо, алиможемода
укажемонадругачије визије образовања, друге вредности
којеводенаставуидругепретпоставкенакојимасенастава
можеградити.

Пред но сти умет нич ког обра зо ва ња

Учитељиинаставницидобрознајудамлађадецамногови
шеразумејунегоштосуустањудавербализују,ињихово
разумевањепојмовасеможебољепосматратикрозпонаша
њенегокрозвербалниизраз.УприлогтомеПоланцинаводи
Ајнштајновемислиотомеда„многовишезнамонегошто
можемодаизговоримо”,идодаједасупутевисазнавањау
уметностипотенцијалномоћникаоиудругимобластима
иделатностима,тедауметностимавеомаважандопринос
уразвијањупојмова.1Једанодбитнихаспекатауметности,
којијечиниспецифичномоблашћу,јестеуправоњенкапа
цитетдакомуницира(размењујеинформацијеизначења)на
начинекојипревазилазевербалне.

Уметносткористисвојјединственисистемсимболазавизу
елне,оралне,вербалнеиневербалнеобликеразмене.Када
децаучествујуууметничкимактивностима,онакористеи
вербалнеиневербалнеобликекомуникације.Користезвук,
покрет,гестове,знаке,обликеисликекакобиизразилииде
јеиосећања.Учењекакоданаразличитеначинепредстави
мооноштосмоискусили,примарнојесредствокоједопри
носиширењу свести о себи и другима.Поједини аспекти
људскогискуствасебољеизражавајукрознекеформекому
никацијенегокроздруге,и,премаЕлиотуАјзнеру,2никоне
требадабудеограничензбогтогаштонепознајеразноврсне

1 Polanzi,B.(2007)Sum mary of Sci en ti fic Re se arch on Con sci o u sness Ba sed 
Edu ca tion,NewYork,p.9

2 Eisner,E. (1982)Cog ni tion and Cur ri cu lum: a ba sic for de ci ding what to 
te ach,NewYork:Longman
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обликеизражавања.Или,другимречима,„Људисуизумели
свакупојединачнууметностбашдабибиланачинпрезен
товањаодређеногаспектареалности”.3Требаиматиувиду
да јесвакауметничкаформаспецифичнаидаоноштосе
изражаваиучикрозједну,неможедасекопираипримени
удругојуметничкојобласти.Децазбогтогатребадаима
ју приступ свим уметничким областима, и једнако искусе
плес,драму,музику,визуелнеуметностиикњижевност.

Посебноћемопажњуобратитинасазнањаотомедајеумет
ност важна јер омогућује деци са различитим стиловима
учењадапостижудобререзултатеушколи.Знамодадеца
ученаразличитеначине–некисувизуелнитипови;неки
учетакоштослушају,читајуилиговоре;некинемогуда
сефокусирајунанештодужеоддваминутаилиморајуда
будусталноупокрету;некиразмишљајуналинеаранначин
каоштосефаворизујеутрадиционалнимшколама;некису
негдеизмеђу,анекиимајусопствениначинучења.Школе
су,нарочитонасредњемнивоу,идаљеструктуиранетакода
траже,прихватајуиподржавају„линеарно”учење.Учени
цикојимогудаседемирно,преписујустабле,држеуредно
својекњиге,слушајудужипериод–бићеуспешниушколи
(коликосуонистварнонаучили,другојепитање).Ученици
којинефункционишунаовајначинчестосупроглашавани
бунтовним,ограниченихспособностиислично.

Студије попут оне коју је урадила Лин Обрајен (Lynn O
Brien),4 бележе да ученици чији је најјачи канал за учење
аудитиван,чинесамомањеодпетнаестпостопопулације.
Сдругестране,ученицикојипоказујувизуелнистилуче
њачинеокочетрдесетпостопопулације.Зањих јеважно
даимајуилустрације,картеилидијаграме,заједносаречи
маибројевима.Апстрактнипојмови,представљениречима
ибројевима,за45постоученикасунеразумљивиуколико
нису поткрепљени конкретним примерима или стварним
предметима.Таквиученици,којисупримарнокинестетич
ки типови, често имају проблеме са учењем у класичним
учионицамајеримјевећинастварикојесеученедоступна
даихпретходноистражечулима (таквихученика супуне
специјалнешколе,сматраОбрајен).Уметностнудинепро
цењивовредносредстводасепоспешиучењевизуелнихи
кинестетичкихтипова,усмислудабудуефикаснијиууче
њу, да задрже оношто су научили, да умеју да употребе

3 Fowler,C(1994)StrongArts,StrongSchools, Edu ca ti o nal Le a der ship,52,
(3),NewYork,p.4.

4 OBrien,L.(1991)Ac com mo da ting in di vi dual le ar ning styles,NewJersey:
Livington
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знањеуразличитимситуацијамаиконтекстимаидасеосе
ћајупозитивнијеувезисучењем.

Такође,премаХермануВиткину(HermanWittkin),5постоје
иразликемеђуученицимапрематомекакогледајунасвет.
Некиученицилакоследеупутства,оријентисанисукадета
љима,размишљајувишеналинеаран,секвенцијални,ори
јентисаннадетаљеначин.Онивидепојединачнодрвећеи
онда закључују да је предњимашума.С друге стране су
ученицикојибољеучекадпредсобомимајумапучитавете
риторије.Ониморајудавидецелусликупренегоштосепо
светедетаљима.Онивидецелушумупренегоштопримете
појединачно дрвеће. На њих посебно утиче емоционална
климакојавладаутокуучењаинајбољеучедоксуактивни
илиугрупи.Вештинеиједнихидругихсусвиманеопходне
усвакодневномфункционисању.Управоуметностнудира
зноврснемогућностизаучењекојесуодговарајућеиједни
маидругима,алиможеидаразвијеиувежбаспособности
којемогудакористеобегрупеученика.

ХауардГарднер,6креатортеоријевишеструкеинтелигенци
је,указујенатодауобичајенишколскикурикулуми–бази
ранинавербалнимпредавањимаитестовима,првенствено
развијају,негујуиподржавајувербалнуилогичкоматема
тичкуинтелигенцију.Управосувизуелнеуметности,плес,
музикаидрама,пољаукојимамогудадођудоизражајаона
децакодкојесуизражениједругеврстеинтелигенције,као
штосувизуелна/просторна,телеснокинестетичка,музичка,
интраперсоналнаилиинтерперсонална.Нарочито је кори
снокадасеуметностинеизучавајукаопосебнипредмети
већкадсуинтегрисанеучитавкурикулум,насвакомнивоу.

Уметност,сматрајудругиаутори,доприносиразвојуанали
тичких вештина, посебно трансферу вишег нивоа – кори
шћењемсналажењауновимситуацијама.Она,крозимаги
нацију,помажедецидаправеновевезе,превазиђупретход
наограничењаимислеотворено.Свакауметничкаформа
има специфичне начине сагледавања и прихватања света,
менталнеорганизацијеиобрадеинформација,штозахтева
критичкомишљењеивештинерешавањапроблема.Поред
тога, уметничка критика обезбеђује деци прилику да раз
вијају способности посматрања, анализе, интерпретаци
је ипроцењивања,што семожепренетиина друге обла
сти учења. Такође, јачају се фундаментални когнитивни

5 Wittkin, H. (1978) Cog ni ti ve styles in per so nal and cul tu ral adap ta tion,
Worcester,MA:ClarkUniversityPress

6 Gardner,H(1985)Fra mes of Mind: the the ory of mul ti ple in tel li gen ces,New
York:BasicBooks
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капацитети,каоштојепросторнорезоновање(организова
њеисеквенцирањеидеја),узрочнопоследичнорезоновање,
решавањепроблемакаоикомпонентекреативногмишљења
(оригиналност,флексибилност,отвореност).

Овеобластисуушколамапотцењене7,иакосусенаставни
циуметничкихпредметаборилидасеуметностушколама
озбиљно схвати.Деценијама је уметностперцепирана као
додатак озбиљним, академским предметима, или као ван
наставна активност за посебно талентовану децу.Широм
светауметници,наставници,родитељиипросветневласти
упорно покушавају да креирају сврсисходно и садржајно
уметничкообразовањеушколама.Збогчегасуонитолико
посвећенитомедаосигурајууметничкимсадржајимазна
чајноместоуобавезномшколовањудеце?КристинГудхарт
(ChristineGoodheart)8 наводи могуће разлоге за то.Према
њенимзакључцимауметностјецентралнидеољудскогис
кустваимладинемогудаучествујуукомуникацијииимају
истинскоразумевањељудскеисторијебезангажовањаииз
учавањауметности.Уметностјебазаупросветљењуљудске
цивилизацијеистоколикоиречиибројевииисторијскипо
даци.Поредтога,бављењеуметношћуоддететазахтевада
мисликреативно,постављапроблеме,доносиодлуке,што
сукључнеспособностизасвеврстеучења.Истаауторкаје
утврдила и да ученици који учествују у уметничким про
грамимауредовномшколовању,имајуразвијенијеповере
њеусебе.Онисебевидекаоособеспособнедапроизведу
нештошто их лично задовољава и јавно је признато. Јер,
креирање нечега у области уметности захтева истрајност,
самодисциплинуисталнопоправљањекакобиседостигли
вишистандарди.Такође,овдејеипуноприликадасесара
ђује,теученициразвијајуспособносткоја јеважназарад
назаједничкимпројектима.Збогсвеганаведеног,бављење
уметношћудоводидовисокогнивоасамопоуздања.Узто,
уметностнамдоносирадостиизазиваемоције,аемотивни
аспектучењајевеомаважан.Учењејеефикаснијеилакше
кадауживамоутомпроцесу,ауметностможедопринетида
школепостануместогдесеучисарадошћу.

Сличном темом се бавио и др Нерил Џенерет,9 који сма
трада је уметностцентрална снага човекове егзистенције
и да би свако морао да има довољно прилика и једнаких

7 Dickson,D.,McKean,B. andOddleifson,E. (1997)Le ar ning Tro ugh the 
Arts,NewHorizonsforLearning

8 Goodheart,C.(2002)Cri ti cal Links: Le ar ning in the Arts and Stu dents Aca
de mic and So cial De ve lop ment,ArtsEducationPartnership

9 Neryl,J.(2009)Edu ca tion in Arts: Te ac hing and Le ar ning in the con tem po
rary cur ri cu lum,OxfordUniversityPress
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могућности да је искуси и буде део ње. Кључна ствар у
образовању јесте стварање једнаких могућности сваком
дететудаостварисвојепотенцијалекрозомогућавањејед
наких прилика, а спречавати приступ уметности равно је
онемогућавањууспеха.Рајмер10наводидауметностпред
стављабазичнипутсазнавањачовекаосебиисвомсвету,а
Фоулер11детаљнијеразрађујесличнуидејуизјављујућида
је уметност најважнији начинна који човек себе дефини
ше.Уметностусебисадржиионоштојезаједничкосвим
људимаионошто је етничкикарактеристично.Пошто се
ууметничкомделуочитавадуховностоногакога јество
рио, томожедапомогнемладимљудимадапостигнуин
териинтракултуролошкоразумевање.Уметностнијесамо
мултикултурална, већ је транскултурална – она позива на
међукултуралнукомуникацију.Онанасучидасеотворимо
премаонимакојисудругачијиоднас.Такоштонасдово
диудодирсасопственим,алииосећањимадругихљуди,
уметностнасучи једномоднајважнијихцивилизацијских
капацитета–емпатији,односноразвијакапацитетезасаосе
ћањеиљудскост.Фоулертакођеговорииотомедаосећања
многовишенегоинтелектповезујуљудемеђусобно,алида
тоненегираулогууметностиуразвијањудететовихинте
лектуалнихкапацитета.Гарднер12веруједа„човековеинте
лектуалнеспособностиморајудасадржесетвештиназаре
шавањепроблема...којеомогућујуиндивидуидарешипро
блемеитешкоће,иупогодномтренутку,створиефикасан
производ(решење)...итакођеморадасадржипотенцијалза
проналажењеистварањепроблема,штојеосновазаствара
њеновихзнања.Ајзнертоупотпуњујемишљуда„пробле
микојевећинаљудиимауживоту,дилемекојеихнајвише
муче,веомасеразликујуодонихнедвосмисленихиједноо
бразнихрешењакојеможемонаћиушколскимуџбеницима
и радним свескама”13.Ајзнер додаје да актуелнишколски
курикулуминаглашавајуинегујуцрнобеле,тачнонетачне
одговоренапроблеме.Онзатимпита„какодаприпремимо
децузаживотсервирајућиимрешењаиодговорекојисуне
двосмислениигдејепотребазапросуђивањемиразмишља
њемвеомаретка”14.Сведоккурикулумнемапотенцијалда

10Reimer,B.(1989)A Phi lo sophy of Mu sic Edu ca tion,NewJersey:Prentice
Hall

11Fowler,C(1994)Strong Arts, Strong Scho ols, Edu ca ti o nal Le a der ship,52,
(3)

12Gardner,H(1985)Fra mes of Mind: the the ory of mul ti ple in tel li gen ces,New
York:BasicBooks

13Eisner,E. (1982)Cog ni tion and Cur ri cu lum: a ba sic for de ci ding what to 
te ach,NewYork,Longman

14Исто,стр.52.
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развија имагинативности креативност код деце, закључу
јеАјзнер, улога уметности у образовањубићеминорна, а
многиуметностнећеповезиватисаразмишљањемирасу
ђивањем.Јер,уметностнијетоликопроизводинспирације
италента,коликојерезултатчовековогкапацитетадакреа
тивноразмишља,имагинизује,решавапроблеме,просуђује
икористидругементалнепроцесе.КуперСоломонсматра
да уметност представља когнитивнеформе које имају по
тенцијалеистокаовербалнеилилогичкоматематичкефор
мекогницијенакојимајефокусујавномобразовању.15

Треба да поменемо да је уметност комплементарна и са
науком јер нуди различитемоделе резоновања. Британски
естетичарХерберт Рид (Herbert Read),16 отишао је толико
далекорекавшидаје„уметнострепрезентација,анаукаоб
јашњењеистереалности”.17Уметностјеустањудакодде
тетаразвијадивергентно,пренегоконвергентномишљење,
идаподстичедецудадајуразноврсне,анеувекистеодго
вореилирешења,збогтогаштосурешењакодуметничких
проблемавишеструка.Уметностпробијаирушицрнобеле,
тачнопогрешно,„научиово,именујоноодговоре”.Овајна
чинрезоновањајемногозаступљенијиусвакодневномжи
вотунегоонајкојемнасучишкола.Ефикаснараднаснага
савременогсветауправозахтеваобеврстерезоновања,ане
самостандардизовањеодговора.Уметностјеуправодобар
начиндаседобијеквалитетноуобличенум.Кадаукључимо
ученике у креативно решавање проблема, позивамо их да
каопартнериучествујемоуобразовномпроцесу.Уместода
имсекажештаикакодаразмишљају,бављењемуметно
шћукоддецећесеразвитиаутентичнареакцијакојаћесе
артикулисатикрозодређенимедијум.Онитадаучеизнутра
каспоља,анеспољакаунутра.Овакворешавањезадатака
захтева критичкомишљење, анализуипросуђивање.Уче
ницижеледужедасебавепроблемомилизадаткомјертако
креирајусопственисвет,нереплицирајутуђи.Способност
дасесамосталноинезависноразмишљајестеосновакре
ативности.Тојеуједноначинучењаукојемједетепотпу
ноукључено.Уметност,стога,позивадецудабудуактивни
учеснициусветукојиихокружује,анесамопосматрачи.

Јошнекеодбројнихкористикоједецаимајукадасебаве
уметношћуилиучекрозуметностнаводи Јенсен (2001).18

15CooperSolomon,D.(1995)The arts are es sen tial,SchoolArts,94(6),р.29.
16Read,H.(1945/58)Edu ca tion Thro ugh Art,London,p.2.
17Fowler,C(1994)StrongArts,StrongSchools, Edu ca ti o nal Le a der ship,52,

(3).
18Jensen,E.(2001)Arts With the Brain in Mind,NewYork:BasicBooks
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Онсматрадакадајеуметностзаступљенаукурикулуму,она
поспешујефакторекаоштосу:

1) Ин те ре со ва ње за уче ње:уметностводикапојачаном
интересовањузаисторијскеигеографскетеме;уметност
можесвакутемудаповежесаживотомипреокренеап
стракције у конкретну реалност; уметност обезбеђује
ученицима искуство потребно да се схвати да је учење
континуиранпроцесисвестдасеучењеникаднезавр
шава;учењекрозуметностмотивишедецуиповећаваим
отвореностпремасазнавању;

2)Мо ти ва ци ја/Ди сци пли на:уметност је јакамотивација
за ученике да развију самодисциплину и социјалне ве
штине;уметностзахтевафокусирање,упорностиистрај
ност;бављењеуметношћуразвијаснажнураднудисци
плинуирадненавике;

3)Успех:уметностангажујесвудецу,одонихкојисевећ
сматрајууспешнимаудругимпољима,доонихкојиби
иначеосталинамаргиниибилиуризикуданећеоства
рити своје потенцијале; уметност подстиче самодирек
тивноучењеипомажедаученициразвијукапацитетеда
тежекавећимуспесима;уметностпомажеуизградњиви
сококвалитетногизвођењаисарадње;

4)Школ ско окру же ње: уметностпомажеда сешколско
окружење трансформише у окружење у којем се истра
жујеиучи,рушећиграницеизмеђуразличитихшколских
предмета.

5)Са мо и зра жа ва ње/Лич ни раз вој: уметност обезбеђује
путученицимадасеизразеиповежусавршњацимакроз
личниразвојикомпетитивноискуствоучења;уметност
повезујеум,телоидух;уметностобезбеђујеприликеза
самоизражавање,доносећиунутрашњисветуспољашњи
уконкретнојреалности.

Бројнаистраживањапротеклихдеценијауказиваласунапо
даткедаученициизризичнихгрупа,уколикосебавеумет
ношћу у наставним и ваннаставним активностима, имају
многовећушансудабудууспешниилидамакаростанушто
дужеуоквирушколскогсистема.Сазнањадокојихседо
шлоговоренамда:

 ученици нижег социоекономског статуса добијају ви
шеодуметностинегоонивишегстатуса.19Ученицико
ји учествују у раду школских оркестара, мање користе

19Catteral,J.(2002)NewHorizonsforLearning,september,http://www.gseis.
ucla.edu/faculty/pages/catterall.html



239

АЛЕКСАНДРА ЈОКСИМОВИЋ

алкохол,дуванилакедроге,иутомтренуткуикасније
уживоту20;

уметностјеразлог,честоједини,дасеученицикојису
изопштениизшколеидругихлокалнихинституција,по
новоукључеуобразовнипроцесидругеорганизацијеу
локалнојсредини21;

Једанаестогодишњастудијакоја јеиспитиваламладеуси
ромашнијимчетвртимаамеричкихградова,дошлаједоса
знањадасудецакојасуучествовалаууметничкимпрогра
мима,ималабољаакадемскапостигнућа,учествоваласуна
такмичењимаизматематикеиприроднихнаукаиосвајала
наградеуписањуписменихсаставаипесама.22

Уметност,премаистраживањимакојасуобухваталаврлове
ликибројиспитаника,водеикабољимакадемскимпостиг
нућимаирезултатиманатестовима–премаCol le ge Re vi ew 
Bo ardu,23САТрезултати(врстаматурскогиспитауСједи
њенимАмеричкимДржавама)у1995.годиникодученика
којисувишеодчетиригодинепохађалиуметничкепредме
те,билисуза59поенавишинавербалноми44поенавиши
изматематикенегокодученикакојинисупохађаликурсеве
изобластиуметности.Премаизвештајуистеинституције,
из2004.године,резултатисуслични63поенавиширезул
татинавербалноми41поенвишинатестуизматематике
кодученикакојисуузималипредметеизобластиуметно
сти.Наузоркуод25000ученика,показаноједаоникојису
похађалипредметеизобластиуметностиимајубољеоцене
и боље резултате на стандардизованим тестовима од уче
никакојисубилималоилинималонисубилиукључениу
уметничкеактивностиушколи,итобезобзиранасоциоеко
номскистатуспородице.24Учењекрозуметностимазначај
неефектенаучењеудругимдисциплинама.Ученицикоји
суконзистентноукључениумузику,показујубољиуспеху
математициичитању.25Једаноднајпризнатијихстручњака
уобластиуметничкогобразовања,већпомињанипрофесор
ЕлиотАјзнер,радиојеистраживањаозначајууметностиу
образовномсистему,исматрадајеонаважандеокурикулу
мајеручиученике:

20(2000)H.Con.Res.266,UnitedStateSenate,June13.
21Fiske,E.B.(2000)Cham pi ons of chan ge: The Im pact of the Arts on Le ar

ning,PresidentsCommitteeontheArtsandHumanities.
22Fiske,E.B.(2000) Cham pi ons of chan ge: The Im pact of the Arts on Le ar

ning,PresidentsCommitteeontheArtsandHumanities.
23Schoolarts,Avg/sept,2006.
24Исто.
25Исто.
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какодадобропроцењујуквалитативнеодносе;

дапроблемиимајувишеодједногрешења;

даимајувишеструкуперспективу;

дасеусложенимформамарешавањапроблема,циљеви,
иакосуфиксирани,мењајуподутицајемразнихоколно
сти,могућностииуслова;

даниречинибројевинисуувекустањудапомогнуда
искажемосвештознамо;

какомалеразликеилипроменемогудаизазовувелике
ефекте;

какосемисликрозиунутарматеријала;

 да уче како се може исказати оношто не може да се
изговори;

дадоживеоноштонемогуниизједногдругогизвора.26

За кљу чак

Осимшто се образовна јавност слаже се да сунеопходне
променеусфериобавезногшколовања,апосебноуметнич
когобразовања,многапословнаудружењаапелујунатода
стариначинобразовањатребапревазићијердолазевремена
кадасепосаообављанасавремененачине,захтевасавреме
нообразовањеиразвојнекихвештинаизнањакојеседосад
нису толико развијале ушколама. Радницина свимниво
има, у овомпостиндустријском друштву,мораће да имају
способносткреативногмишљења,решавањапроблема,за
тимдасарађујусдругима,преузимајуризик,даимајувисо
кенивоепостигнућа,храбростииповерењаусебе.Сматра
се да уметност и уметничко образовање управо развијају
овеспособностииквалитете.

Образовањеиз области уметности, поред свега наведеног,
помажеученицимадапостигнувештинекојећебитиесен
цијалнедабибилиуспешниуновоммиленијуму.Удружење
америчких привредника и директора сматра да образовни
програмииз уметностипомажу да се надоместе слабости
образовногсистемаибољеприпремераднициза21.век.27
Они располажу подацима да се ученици који су похађа
лиуметничкепредметекаснијепоказујукаорадницикоји

26Eisner,E.(2002)The Arts and the Cre a tion of Mind,YaleUniversityPress.
27(1996)TheChangingWorkplaceischangingourViewofEducation,Bu si ness 

We ek.
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имајукреативнијеидејеиспремнијисузаризик,показују
вишистепенсамопоуздањаиразвијенијуодговорност.

Изнаведеногможемодазакључимодајејединоонашкола
укојојјеуметностзаступљенаувећојмери,устањудапо
нудиученицимадовољномогућностидаразвијусвојеспо
собности.Уприлогтомеидуирезултатиистраживањакоје
је имало као циљ да утврди баланс између уметничких и
осталихобластиукурикулуму,икојипоказујудатамогде
уметностчинидвадесетпетиливишепроценатакурикулу
ма,учениципостижубољаакадемскапостигнућа.28Сиро
машењемпрограма,уклањањемилисмањивањемфондача
соваизуметничкихобласти,великомбројудецесенеможе
пружитиприликадаученаначинекојиимодговарајуикоји
сузањихмаксималноефикасни.Акоимамоувидудасеу
највећембројуземаљаудржавнимшколамаудеоуметнич
кихпредметаукурикулумукрећеодпетдоседампосто29,
јаснојеколикосуученициускраћени.Овомтемомбитреба
лодасесуштинскибавеипросветневластиитворцикури
кулумаинаставнициуметничкихпредметаиедукаторина
наставничкимиуметничкимфакултетима.
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ARTPEDAGOGY–INTEGRALPARTOFTHE
CONTEMPORARYCURRICULUM

Abstract

In contemporary society children grow up surrounded by visual
sensations.Thatiswhypupilsreactpositivelyassoonastheyhavethe
opportunitytolearnthrough,orwithhelpofvisualarts.Sinceartisan
essentialpartofhumanexperience,pupilsshouldbemoreinvolvedwith
itandspendmoretimestudyingitduringtheircompulsoryeducation,
inordertounderstandthatmancancommunicatenotonlyverballybut
also thoughmusic,dance,dramaandvisual arts.Thepaperpresents
contemporarytheoristsandtheirperceptionofthebenefitsthatvisual
artshaveoneducationofchildrenandyoungstersandtheeffectsthat
arteducationhasonharmoniousdevelopmentofpersonality.Towards
theendof the20thcentury,manydevelopedcountrieschanged their
understanding of the roles and functions of education in the field
of visual arts in compulsory education and began developing new
strategies regarding compulsory education in general, with special

emphasisonarteducation.
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