
243

Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду,  
Фа кул тет ли ков них умет но сти, Бе о град

DOI 10.5937/kultura1442243F
          УДК 371.3::75/76 

                                 159.954/.956-057.874
оригиналан научни рад

ЗВАНИЧНИОБРАЗОВНИ
СТАНДАРДИУОБЛАСТИ

ЛИКОВНЕКУЛТУРЕЗАКРАЈ
ОБАВЕЗНОГОБРАЗОВАЊА– 

КАКОПРЕВАЗИЋИ
НЕДОСТАТКЕ

Сажетак:По ла зе ћи од оп штих по став ки не го ва ња ства ра ла штва 
де це и мла дих, ем пи риј ски про ве ре них са зна ња број них струч ња ка, 
тен ден ци ја са вре ме не ме то ди ке у до ме ну ства ра ла штва, мо же 
се уо чи ти да је оп сег зна ња, ве шти на и ста во ва ко ји je пред ви ђен 
Обра зов ним стан дар ди ма за крај оба ве зног обра зо ва ња у Ср би ји не
пот пун и не си сте ма ти чан ка да је у пи та њу сти ца ње ли ков не кул
ту ре. Да не по ми ње мо чи ње ни цу да је пот пу но из о ста вљен аспект 
ства ра ла штва, што још у ве ћој ме ри обе сми шља ва ак ту ел ну кон
цеп ци ју Стан дар да за област ли ков не кул ту ре. Ре пер ку си је ова ко 
по ста вље них ис хо да су штет не за раз вој деч је кре а тив но сти, али 
и це ло куп не лич но сти ко јој се не овај на чин и фор мал но оне мо гу
ћа ва основ но пра во на ства ра лач ко из ра жа ва ње и де ла ње као ба
зич не по тре бе људ ског би ћа, по себ но де це у раз во ју. Та ко ђе, на тај 
на чин се оне мо гу ћа ва и опе ра ци о на ли за ци ја кључ них ци ље ва ли ков
ног вас пи та ња и обра зо ва ња, по себ но на ста ве ли ков не кул ту ре, 
док се они са мо фор ма ли зу ју кроз по је ди не ис хо де у Стан дар ди ма, 
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без мо гућ но сти њи хо вог си сте мат ског оства ри ва ња у ак ту ел ној 
вас пит нообра зов ној прак си.

Кључнеречи: стан дар ди у обра зо ва њу, на ста ва ли ков не кул ту ре, 
деч је ли ков но ства ра ла штво 

Увод
„Ду ша ни ка да не ми сли без сли ке” 

Аристотел1

Исходи су кључни елементиСтан дар да који имају своје
општеодреднице,алииспецифичностиуодносунасваку
од наставних области.Исходи учења представљају опера
ционализацију компетенција кроз различите активности у
наставикојесу„мерљиве”и„видљиве”.Унастави,специ
фичнициљевииисходисеодређујузасвакунаставнутему/
јединицу,аускладусакомпетенцијамаученика,циљевима
ипрограмскимсадржајима.Прињиховомодређивањумо
гућејеослањатисена Блу мо ву так со но ми ју гла го ла2 укојој
једефинисаношесткатегоријакогнитивнихпроцеса–пам
ће ње, раз у ме ва ње, при ме на, ана ли за, вред но ва ње и кре и ра
ње,каоичетиридимензијезнања(штасеучиииспитује)
покатегоријама–чи ње нич но, кон цеп ту ал но, про це ду рал но 
име та ког ни тив но. Блумова таксономија је хијерархијска
класификацијапроцесаипродукатаучењаиподразумева
јукогнитивнидомен(знање),афективнидомен(ставовии
емоције) и психомоторички домен (вештине). Када се го
вориодимензијамазнања,Блумразликујечетириосновна
типазнањаиподзнања:

А.Чињеничнознање–основниелементикојеученицитре
бадазнајудабибилиупознатисадисциплиномимоглида
решавајупроблемеуобласти:

1)Терминологијаи
2)Специфичнидетаљииелементи,

Б.Концептуалнознање–повезаностосновнихелеменатаса
ширимструктурамакојеимомогућавају заједничкофунк
ционисање:

1 В.Панић (1998)Реч ник пси хо ло ги је ства ра ла штва, ЗЗУНС: Београд,
50.

2 Anderson, L.W., Krathwohl, D. R. ,Airasian, P.W., Cruikshank, K.A.,
Mayer,R.E.,Pintrich,P.R.,Raths,J.andWittrock,M.C.(2001)A ta xo
nomy for le ar ning, te ac hing, and as ses sing: A re vi sion of Blo om’s Ta xo nomy 
of Edu ca ti o nal Ob jec ti ves (Com ple te edi tion),Longman:NewYork.
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1)Класификацијеикатегорије;
2)Принципиигенерализацијеи
3)Теорије,моделииструктуре,

В.Процедуралнознање–знањекаконешточинити,кори
шћење истраживања и критеријума, коришћење вештина,
техникаиметода:

1)Специфичневештинеиалгоритми;
2)Специфичнетехникеиметодеи
3)Критеријумизаодабиродговарајућихпоступака,

Г. Метакогнитивно знање – знање о когнитивним проце
сима,каоисвесностиразумевањевластитихкогнитивних
процеса:

1)Стратешкознање;
2)Знањеокогнитивнимзадацима,укључујућииодгова
рајућеконтекстуалноикондиционалнознањеи
3)Самоспознаја.

Оношто би требало узети као полазиште за дефинисање
циљеваиисходајесусуштинскапитања–Штаучениктре
бадазна,разумеиуме?Штајекључнозанаставнипред
метиштајеосновниконцептнаставногсадржаја?Овакав
приступдефинисањациљева/исходаомогућаванаставнику
евалуацију остварености циљева, програмских садржаја и
ученичкихпостигнућа,алидајемогућностзадаљеунапре
ђивање васпитнообразовног процеса и сопственог рада.
Међутим,кадасеговориостваралаштву,узимајућиуобзир
даБлу мо ва так со но ми ја гла го лапокривасамокогнитивне
аспектезнања,вештинаиставова,алинеиперцептивнии
емоционалниаспект,каосаставниинеизоставнидеоства
ралачкогпроцеса,неопходнобибилодефинисатиихикроз
категоријеидимензијеперцептивноемоционалнихпроцеса
одкојихсеможепоћиуодређивањуциљева/исходаудоме
нустваралаштва,посебнонаставеликовнекултуре.

Обра зов ни стан дар ди за област  
ли ков не кул ту ре – пре глед са др жа ја

У Обра зов ним стан дар ди ма за крај оба ве зног обра зо ва ња 
за област ли ков на кул ту ра3усвојенисуисходикојисеод
носенаследећеобласти:Ме ди ји, ма те ри ја ли и тех ни ке ви
зу ел них умет но сти, Еле мен ти, прин ци пи и са др жа ји (те ме, 

3 Обра зов ни стан дар ди за крај оба ве зног обра зо ва ња, (2009) Република
Србија,МинистарствопросветеиЗаводзавредновањеквалитетаобра
зовањаиваспитања,Београд.
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мо ти ви, иде је...) ви зу ел них умет но сти и Уло га, раз вој и раз
ли чи тост ви зу ел них умет но сти.

У Стандардима се користи термин „визуелна уметност”
којим су обухваћени „традиционални медији ликовних и
примењенихуметности(цртање,сликање,вајање,графика,
керамика,костимографија...),савременимедији(телевизија,
филм, сви облици дизајна и дигиталне уметности...),
архитектура, фолклорна уметност, уметнички занати
(ткање,грнчарија,накит,радовиудрвету,папируидругим
материјалима)”. Такође дефинисани су у оквиру сваке од
области способности „знања и вештине ученика преко
кључнихкомпонентиучења:основнихзнања,стваралачких
способностиикритичкогмишљења.”

УСтан дар ди ма следећи искази описују шта ученик/уче
ница зна и уме у првој области ли ков ниме ди ји, ма те ри
ја ли и тех ни ке ви зу ел них умет но сти; ,,кажеседа ученик/
ученицана:1.основномнивоу:разликујеикористи(усвом
раду)основнемедије,материјалеитехнике(цртање,слика
ње, вајање) визуелнихуметности, изводидводимензионал
неитродимензионалнерадовеиописујесвојрадирадове
других(нпр.исказујеутисак);2.насредњемнивоу:позна
је и користи (у свом раду) основне изражајне могућно
сти класичних исавременихмедија,техникаиматеријала
визуелнихуметностииобразлажесвојрадирадоведругих
(нпр.наводисадржај, тему,карактеристикетехнике...);и3.
нанапредномнивоу:познаје и користи различите изражај
не могућности класичних и савремених медија, техника
иматеријалавизуелнеуметностииодабираадекватнасред
ства(медиј,материјал,технику,поступак)помоћукојихћена
најбољиначинреализоватисвоју(одабрану)идеју.

У другој области еле мен ти, прин ци пи и са др жа ји (те ме, 
мо ти ви, иде је...) ви зу ел них умет но сти кажеседа ученик/
ученицана1.основномнивоу:описујесвојрадирадоведру
гих(нпр.исказујеутисак);2.насредњемнивоу:одабирааде
кватансадржајдабипредставионекуидејуиликонцепти
образлажесвојрадирадоведругих(нпр.наводисадржај,те
му,карактеристикетехнике...);3.нанапредномнивоу:одаби
раадекватнасредства(медиј,материјал,технику,поступак)
помоћукојихћенанајбољиначинреализоватисвоју(одабра
ну)идеју,изводи радове са одређеном намером, користећи
основне визуелне елементеипринципедабипостигаоод
ређениефекат,користитачнетермине(нпр.текстура,ритам,
облик...)извизуелнихуметности(примеренеузрастуисадр
жају)кадаобразлажесвојрадирадоведругихиуочаваме
ђусобнуповезаностелемената,принципаисадржајанасвом
радуинарадовимадругих.
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У трећој области уло га, раз вој и раз ли чи тост ви зу ел них 
умет но сти кажеседа ученик/ученицана1.основномни
воу:описује разлике које уочава на уметничким радовима
изразличитихземаља,култураипериода,знаданаведераз
личитазанимањазакојасупотребназнањаивештинесте
ченеучењемувизуелнимуметностима(нпр.костимограф,
дизајнер,архитекта...),познајеместаиизворе гдеможеда
прошири своја знања везана за визуелнеуметности(нпр.
музеј,галерија,атеље,уметничкарадионица...)изнанеко
ликопримераприменевизуелнихуметностиусвакодневном
животу; 2. на средњем нивоу: лоцира одабрана уметничка
дела у историјски и друштвени контекст; 3. на напредном
нивоу:анализираодабранауметничкаделауодносуна
време  настанка  и  према културнојприпадности (опису
јеосновнекарактеристике,намерууметника...),описујепо
требназнањаивештинекојисунеопходниузанимањимаве
занимзавизуелнеуметности,користидругаместаиизворе
(нпр. библиотека, интернет...) да бипрошириосвојазнања
из визуелних уметности и разумемеђусобнуповезаности
утицајуметностиидругихобластиживота.

Кри тич ка ана ли за са др жа ја стан дар да за 
област ли ков не кул ту ре и пре по ру ке за  

њи хо во де фи ни са ње и до пу ну

Уовомсегментубићепредстављенкритичкиосвртнаса
држајеСтан дар да за област ли ков не кул ту реуонимсег
ментимаукојимајенеопходноревидиратиихиупотпунити
изостављеним исходима, али и дате препоруке за њихово
унапређивање.Свакакотребапохвалитинапортворацаовог
документададефинишупосебнекатегоријеиускладуса
њимаодредекључнеисходе.Ипак,пропустикојисуиден
тификованисуследећи:

I 

ОноштосепрвоуочавауСтан дар ди мајестедасудефини
санетрикатегоријекојесеодносенаме ди је, тех ни ке и ма
те ри ја ле,наеле мен те, прин ци пе, са др жа је, каоиви зу ел ну 
умет ност, алиданедостајеједанодважнихсегмената,ато
јестваралачкипроцес.Узимајућиуобзирдајеликовновас
питањеиобразовањеинтердисциплинарнаобласткојапод
разумеватеоријскесадржаје,каоипроцесњиховепримене,
исходибиморалидаобухватеА)теоријуудомену:умет
ничкогнаслеђа,теоријеуметностиитеоријеформе,ликов
нихтехнологијаиматеријалаиБ)практичнирад:ликовно
изражавање/стваралачкипроцескојиукључујеприменуте
оријскихзнања,вештинаиставоваизпретходнонаведених



248

САЊА ФИЛИПОВИЋ

теоријских области, перцепцију, доживљај и лични израз.
Препорукаједасепоредтринаведенекојебисередефини
сале,уведекаопосебна,четвртаобласт,атојестваралачки
процес.Оваобластсеможесагледатикроза) ме ди ји, тех ни
ке и ма те ри ја ли – прак тич на при ме на, са др жа ји – иде је и 
зна че ња у од но су на при ка за не те ме и мо ти ве, б) ли ков ни је
зик – при ме на ли ков них еле ме на та и прин ци па ком по но ва ња 
ив) ли ков ни из раз – пер цеп ци ја, до жи вљај и кре а тив ност, 
изкојихбибилиизведениисходипрекокључнихкомпонен
тиучења.Даклепрепорукаподелеобластибибиласледећа:

1.Ли ков ниме ди ји, ма те ри ја ли и тех ни ке (врсте,одликеи
изражајнасвојства)

2.Ли ков ни еле мен ти и прин ци пи (врсте,одликеизакони
тоститеоријеформе)

3.Уло га, раз вој и раз ли чи тост визуелних умет но сти (ви
зу ел ни ме ди ји–врстеиспецифичности;развојиодлике
ли ков не и примењене умет но сти, дизајна и архитектуре–
епохе,уметници,дела,улогаизначајликовнихуметности
–друштвени,психолошкииестетскиаспектифункција)

4.Ства ра лач ки про цес (ме ди ји, тех ни ке и ма те ри ја ли–
практичнапримена;садржаји–идејеизначењауодно
сунаприказанетемеимотиве;ли ков ни је зик–примена
ликовних елемената и принципа компоновања; ли ков ни 
израз–перцепција,доживљајикреативност)

II 

У Стандардима се користи термин „визуелна уметност”
којим су обухваћени „традиционални медији ликовних и
примењенихуметности(цртање,сликање,вајање,графика,
керамика,костимографија...),савременимедији(телевизија,
филм, сви облици дизајна и дигиталне уметности...),
архитектура, фолклорна уметност, уметнички занати
(ткање,грнчарија,накит,радовиудрвету,папируидругим
материјалима)” . Овако постављена подела изједначава
ликовну и примењену уметност као категорије визуелних
уметности са фолклорном уметношћу и уметничким
занатима, што је непрецизно дефинисано. Према једној
од усвојених подела визуелне уметности подразумевају
две кључне области 1) Ликовну уметност (сликарство,
графикаивајарство),2)Примењенууметност(примењено
сликарство, примењено вајарство, конзервација и
рестаурација уметничких дела, керамика, сценографија,
костимографија, фотографија, илустрација...) и дизајн
(графички дизајн, индустријски дизајн, дизајн ентеријера,
модни дизајн, дизајн текстила, дизајн амбалаже...), као
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и архитектуру (интердисциплинарна област која поред
уметностиобухватаипољенаукаитехнологија).Наведене
кључне области са својим подобластима могу користити
класичне и нове медије који спадају у домен техника,
материјалаиначинањиховеприменеуовимобластима(на
пример, сликарство данас користи и дигиталне медије –
компјутерска слика као начин ликовног изражавања
уметника,аданеморанужноиматиизраженупроизведну
применљивост/функцију,што је типично задомендизајна
и примењене уметности). Потом, ткање које се наводи у
Стандардима не спада у засебну уметничку дисциплину,
већ спада у технику која се користи и у ликовној и у
примењеној уметности (техника ткања је примењивана
не само у продуктима примењене уметности, већ су
израђиване и слике, као на пример, Таписерије из Бајеа,
БиткакодХастингсаФранцуска,11.век,алиисаизраженом
производномфункцијом, која припада домену примењене
уметности, као што су, на пример, ткане подне облоге –
теписи,прекривачи,одевнипредметиуразличитимепохама
икултурамакаоштојенапримерисламскауметност).

III 

Удаљемтексту,на61.страниуСтан дар ди ма,ауторисепо
зивајунакључнекомпонентеучења:основназнања,ствара
лачкеспособностиикритичкомишљење,којисукоришће
нипридефинисањуисходасвакеодтринаведенеобласти.
Међутим,анализомкључнихкомпетенција,односноисхода
који су дефинисаниуСтан дар ди ма, на основу ревидира
неБлу мо ве так со но ми је гла го лапокатегоријамазнања,као
ишестдимензијакогнитивнихпроцеса,уочаваседаисхо
ди предвиђају веома мали опсег компетенција, при чему
супета ишеста категорија, које се односе на вредновање
и креацију (стваралаштво) у потпуности занемарене, што
је недопустиво, узимајући у обзир да је стицање ликовне
културе заснованопрвенственона перцепцији, доживљају
истваралачкомизражавањуикритичкоммишљењу.УБлу
мо вој так со но ми ји гла го ла уприказанојтабелисупосебно
обележенисамоониисходикојисудефинисаниСтан да р
ди маутабели1.

Као што се може видети из приказане табеле, Стан дар
ди ма суобухваћенесамотрикатегоријекојесеодносена
раз у ме ва ње (разликује/лоцира, описује, препознаје), при
ме ну (изводи,користи)иана ли зу(анализира,одабира),док
су пам ће ње, вред но ва ње и кре и ра ње потпуно изоставље
ни.Полазећи од општих образовнихи васпитнихциљева,
као и специфичних наставе ликовне културе, потребно је
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допунитиопсегпостојећихисходауСтан да р ди маусвим
димензијама когнитивних процеса, посебно вредновања и
креирања,инатајначинобухватитиученичкекомпетенције
узуважавањеразвојнихмогућностиипотребаученика.

IV

Једанодважнихаспеката, алииусловастваралачкогпро
цеса,поредискуства, јесуперцепцијаидоживљај,којису
скороупотпуностиизостављениуСтан да р ди ма.

искуство+доживљај=стваралачкипроцес

Када се говориоискуству, ономожеподразумеватиипе
рцепцију,каовидчулногискуства.Акоизузмемо једанод
исхода у званичнимСтан дар ди ма за напредни ниво који
гласи„уо ча ва ње ме ђу соб не по ве за ност еле ме на та, прин ци па 
и са др жа ја на свом ра ду и на ра до ви ма дру гих”,напретход
нимнивоимауСтан да р ди маскороуопштесенепредвиђају
основнефазеперцепцијекаопредусловза„уочавање”,ато

Табела1РевидиранаБлумоватаксономијаглагола
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супосматрање,потомпроцесанализечулнихутисакаињи
ховепрераде,атојеопажање/виђење,инакрајурецепција
каопрерађеничулниутисци,односноувиђање,уочавање.

Такође, доживљавање, односно активирање чулних утиса
каипокретањеемоционалнихпроцесајеједанодусловаза
стваралачкоизражавање,алиниононијепредвиђеноисхо
дима у званичнимСтан да р ди ма. Запостављање значаја и
функциједоживљајаиемоционалногодносапремаразли
читимчулнимисазнајнимелементиманегирају стварала
штвоупотпуности,ипретварајууметностубихејвиорални
узрочнопоследични однос онога што се очекује од уче
ника,ионогаштоученикрепродукујекаоготов,наводно,
стваралачкипродукт.

УзимајућиуобзирдаБлу мо ва так со но ми ја гла го лапокрива
когнитивнеаспектезнања,вештинаиставова,алинеипе
рцептивнииемоционалниаспект,којисусаставниинеизо
ставнидеостваралачкогпроцеса,неопходноједефинисати
ихкрозкатегоријеидимензијеперцептивних,емоционал
нихикреативнихпроцесанаосновукојихсемогуодредити
циљеви/исходиудоменустваралаштва.Препорукаједасе
исходиустандардимаослањају,поредкогнитивнихпроце
са,ина1.перцепцију(одопажањадомишљења),2.дожи
вљаји3.креативност.Категоријекојесеодносенадимен
зијеперцептивних,доживљајнихикреативнихпроцесакоје
битребалоузетиуобзирпридефинисањуисходаудомену
ликовногстваралаштвасуприказаниутабели2.
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V 

Унаредномсадржајудатесупрепорукезадефинисањеоп
штихиспецифичнихциљева,каоиисходазакрајобавезног
образовањакојебитребалоузетиуобзирприревидирању
Обра зов них стан дар да у обла сти ли ков не кул ту ре.Циље
ви/исходисеодређујуускладусапрограмскомконцепци
јом,садржајимакаоиразвојнимииндивидуалниммогућ
ностимаученика.Уредефинисањуопштихиспецифичних
циљева ликовног васпитања и образовања, као и задатака

Табела2Категориједимензијаперцептивних,доживљајнихи
креативнихпроцеса
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наставника,требапоћиодсавременихтенденцијаудомену
педагогије,психологијеиметодике,програмскомконцепци
јомнаставеликовнекултуре,садржајима,анапрвомместу
развојнихииндивидуалнимогућностиипотребаученика.
Приодређивањуциљева/исхода,потребнојејаснодефини
сатииобухватитиопштеиспецифичнепојмовеињихово
значењеудоменуликовногваспитањаиобразовања.Један
од репрезентативних модела је и На ци о нал ни ку ри ку лум 
Вели ке Бри та ни је,4гдесупојмовигруписаниидефиниса
нинаследећиначин:пој мо ви ко ји се од но се на зна ња, ве
шти не и спо соб но сти, пој мо ви ко ји се од но се на пред мет и 
област про у ча ва ња и де ло ва ња и пој мо ви ко ји се од но се на 
ку рикулум.

Пој мо ви ко ји се од но се на зна ња,  
ве шти не и спо соб но сти

Изпојмовакојисеодносеналиковноваспитањеиобразо
вање произилазе и законитости стицања и проширивања
знања,вештинаиспособностикодученикаупроцесувас
питнообразовнограда.

• Кре а тив ност и ди вер гент но ми шље ње као појмови у
ужем смислу подразумевају да ученици показују креатив
ностуигримедијимастварајућиразличитеприлазеиодго
воренаодређенезадатке,намаштовитиличниначинкако
бистваралиоригиналнеликовнерадове.Уконкретномраду
креативностбизначиладаученикпродукујемаштовители
ковнерадовекојисуоригиналниивредни.

• Ис тра жи ва ње и екс пе ри мен ти са ње уликовномрадупод
разумеваистраживањеиекспериментисањеидејама,мате
ријалима, алаткамаи техникама, при чему ученик у изве
сномсмислуимасвеснунамеруиможедапоставигранице
свогистраживањакакобивредновалосвојуспехилинеу
спех,иуодносунатопредузеоследећикорак.

•Пре у зи ма ње од го во р но сти и уче ње на гре шка ма би зна
чилодаучениктребадабудесигурноупреузимањуризи
ка,трудећиседауносиновеидејеипроцесебезстрахаод
грешке.

• Ком пе тен ци је подразумевају стицање вештина потреб
них у ликовном стваралаштву.Ученик треба да буде спо
собандапримениовевештинекадаистражује,анализира,

4 Nacional curriculumUK (2012)мрежнаадресадокумента (url):<http://
www.education.gov.uk/иhttps://www.gov.uk/government/collections/natio
nalcurriculum–приступ10.01.2014.
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размишља, ствара, дизајнира, изражава и вреднује, прави
избормедија,техникаипроцесарада.

•Ана ли зи ра њепредстављакључниелементпрактичнихис
траживања, развојаидејаикритичкогмишљења.Доказ за
анализусеможеогледатиуразличитимвидовимакомуни
кације–дискусијама,крозликовноизражавањекаоиоста
лимформамакомуникације.

• Ди зај ни ра ње укључује обликовање форми различитих
сврхаинаменаираднуповезаностсапраксом.

• Ева лу а ци ја или про це њи ва ње представља континуиран
процеситребадаукључујепроценуличнихизбораидеја,
техникаиматеријала,напредовањеученикаурадуирезул
татекојепостиже.

•Ме ди ју миподразумевајуманипулисањекласичниммеди
јумима,каоиновимтехнологијама.

•Раз у ме ва ње кул ту реподразумеваспособностдасеистра
жујекултурасвогдруштваидруштвенезаједнице,групеу
којима се учествује и питањима локалног и националног
идентитета.Такође,подразумевакомуникацијуученикаса
опсегомуметничкихделаизразличитихконтекста,препо
знавање различитих карактеристика разних култура и ко
ришћењеистихкаоинформацијазасопственокреирањеи
стварање.

•Кон текст или зна че њеподразумеваповезивањезначења
које се огледау креативноји културнојиндустрији, каои
разумевањеулогеликовнихипримењенихуметникаиди
зајнерауразличитомопсегукултура,временаизначења.

• Кри тич ко раз у ме ва ње представља анализирање и кри
тичкуевалуацијукаокључнеаспектекреативногпроцеса.
Ученици треба да развијају ове вештине у односу према
светукојигаокружује,његовомличномстваралаштвукао
истваралаштвуосталих.Такођекритичкоразумевањепод
разумева и истраживање визуелних, тактилних и осталих
чулнихопажањасопственоградаирадовадругих,комуни
кацијусаидејама,уметничкимделимаиуочавањекакосуу
њимасаопштеневредностиизначења.

•Раз вој соп стве них по гле да и из ра жа ва ња ра ци о нал ног и 
ра зло жног про су ђи ва њаподразумеваразвојиусвајањејези
казаизражавањемислииидеја,изграђивањеивредновање
ставовазаснованихнапостојећимвредностимаиливредно
стимакојесамикреирају.

• Ис тра жи ва ње и кре и ра ње подразумева способност
ученика да развија идеје и намере кроз разне облике
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опсервације,искуства,инспирације,имагинацијеиосталих
извора. Томоже да укључује инспирисање радовима дру
гих,ликовнообликовањенаосновусопственогискустваи
наосновумаште,каоиреакцијенастимулусе(подстицаје),
иликоришћењеопажаја„напрвипоглед”дабисезабележи
лидоживљајииидејеувизуелнојиписанојформи.Такође
учениктребадабудеоспособљендаистражујекакодаиз
разииправиидејекористећиликовнеелементеиизражајне
могућностимедија,каоидастварасвесноликовнерадове,
бирајућиматеријале,техникеипроцесе.

•Ли ков но об ли ко ва ње као про цес из ра жа ва њаподразумева
способност ученика да комуницира осећањима, искустви
маиидејама, каоида селиковноизражава.Овоможеда
укључујеследеће:даучениккреираиоткрива(визуелиза
ција,замишљање,машта);даопажа,истражујеипроналази
(свесноисанамеромпоступа,размишљаипамти);даис
тражујеидејеимогућности; да ствараиз задовољства; да
комуницира осећањима, идејамаи искуствима са другима
(визуелизација,коришћењезнаковаисимбола).

•Ис тра жи вач ки рад и ве шти неподразумевајуспособност
коришћењаистраживачкоградаиистраживачкихвештина
у ликовном стваралаштву (развијање идеје и намере када
ствараликовнирад),способностдасеанализира,одабире
ииспитујекритички,сумњаипокрећупитања,дасепра
веразумниизборикадасеистражујеличнирад.Такођесе
подразумевадасепоказујепромишљенокоришћењеразли
читихизвора,укључујућиисигуранинтернетдабисана
меромпронашлиинформацијеразвијајућипритоманали
тичкевештинеинапредакуидејама,дасеорганизујеипре
зентујесвојматеријалиинформацијеуподеснимформама.
Ученицибитребалодабудуспособниускладусаузрастом
даразумејуписане,визуелнеиосталеформеикомуницира
јусаокружењем.

• Еман ци па ци ја и со ци ја ли за ци ја у контексту ликовног
васпитања и образовања подразумевају осамостаљивање,
укључивањеудруштвениживот,уклапањеудруштвенуза
једницу, процес прилагођавања ученика друштвеним нор
мамаживота,моралаипонашања,којесеможеогледатии
крозсамосталностустваралачкоммишљењуиделовању.

•Ем па ти ја, то ле ран ци ја и ху ма ни ста во ви се односе на
развојспособностисаосећањасатуђиммишљењем,осећа
њима,уживљавањеунекидогађајилиуметничкодело,за
тимуважавањеправаиприхватањеразличитостиверовања,
мишљења, обичаја другихљудии заједницаипоштовање
људскихправа.
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•Кул ти ви са ње ли ков них спо соб но стиподразумеваоплеме
њивањеиусавршавањеликовногјезикакојесеогледауспо
собностистваралачкогмишљењаиделовања.

Пој мо ви ко ји се од но се на пред мет и област 
проу ча ва ња и де ло ва ња

Појмовисеодносенаистраживањемедија,процесаитех
ника у дводимензионалним, тродимензионалним и новим
технологијама,каоинаупознавањесаопсегомуметничких
делакрозсавремени,историјскииличниконтекстиразу
мевање ликовних, примењених и дизајнерских техника и
процеса.

•Ли ков ноукључујесавременеитрадиционалне,концепте,
формеимедијумеизражавањакрозразличитекултуре.

•При ме ње носеодносинапродуктеууметности,занатима
идизајнукојисуоноликодобриколикосурадноповезани.
Примери задатака радне повезаности укључују радну са
радњунапројектимаипреузимањеулогеизмеђудизајнаи
нивоапродукције.Овоможедаукључујераднапројектним
задацимасакоришћењемновихтехнологијакојесузасту
пљенеупрофесионалномокружењу.

• Дво ди мен зи о нал но подразумева цртеже, слике, графи
ке,фотографију,површинскудекорацијуиинформатичко
комуникацијскутехнологију(ITC).

• Тр о ди мен зи о нал но подразумева обликовање текстила,
скулптуре,керамике,накита,сценскихлутакаиреквизита,
инсталацијеислично.

•Но ве тех но ло ги јеукључујуанимацију,филм,видеоивеб
дизајн.

•Уче ње оп се га умет нич ких де ла подразумева да ученици
требадасеупознајусаширокимопсегомуметничкихдела
изнационалногисветскогуметничкогнаслеђа,истражују
ћињиховуфункцијуивезусаоколиномипотребамадру
штва.

Пој мо ви ко ји се од но се на ку ри ку лум

Зависноодузрастакурикулумтребадапружиразличитемо
гућностиуодносуназнања,вештинеиспособности,проце
сеисадржајеобластиликовногваспитањаиобразовања.

•Рад на са рад ња укључује развој осетљивости и вештина
потребнихзазакључивање,процењивањеиучествовањеу
сарадничким процесима креирања и израде.Ученицимо
гу да користе информатичкокомуникацијску технологију



257

САЊА ФИЛИПОВИЋ

(ITC)тамогдесупогодни,даистражујуобластикојесунове
зањих,укључујућиидеје,техникеипроцесе,каоидареагу
јунашколскоокружењеилокалнекултурнеутицаје.

•Уче ство ва ње у ли ков ној умет но сти подразумева посете
ликовнихатељеаистудија,раднаразличитимлокацијама,
посете уметницима, занатлијама и дизајнерима, искуство
„учења на даљину” или „еlearning”, учење у виртуелном
окружењу(интернет),учествовањеусавременојуметности
идизајну,радећисакреативнимпојединцимаикреативним
окружењем(овоукључујеискуствоуистраживањусвогра
дакрозпосетумузејимаигалеријама)коликојетомогуће,
каоидасеизражавајууразличитимликовнимподручјима
укључујућиистовременовежбање.

•Мул ти ди сци пли нар ност подразумеваистраживањеуин
тердисциплинарним и мултидисциплинарним вежбама
унутаруметности,каоштојекомбиновањевизуелнихсли
касазвуком,говором,покретомипреношењенапродукте
стваралаштва.

Наосновупрегледаприказанихкатегоријаипојмова,каои
њиховог универзалног значења у контексту ликовног вас
питањаиобразовања,каосаставнихелеменатакурикулума
изобластивизуелнихуметности,какоудругимсистемима,
такоикоднас,наосновукомпарацијесаисходимауСтан
дар ди ма,можесеуочитидавеликибројкључнихпојмова
нијеобухваћен.

За кључ на раз ма тра ња

Полазећи од основног значења и функције, циљеви пред
стављајуопредељења,намереитежњекојетребаоствари
тиупроцесуликовногваспитањаиобразовања,докисходи
представљају оствареност резултата. Циљеви и исходи се
разликујупосвојимосновнимфункцијама.Циљевиомогу
ћавајупланирањеиразвојкурикулумаиобичносуформу
лисаниуоблику глаголскихименица, аисходипраћењеи
вредновањеобразовногпроцесаиформулисанисукаоак
тивниглаголи,односнорадњекојећеученицибитиустању
даурадепозавршеткупрограма.Исходибитребалодаима
јуследећеособине:дабудуусклађенисаразвојнимиинди
видуалнимкарактеристикамаученика;дабудупроверљиви
(алинужнонеимерљиви);дабудупозитивноформулиса
ни,оствариви,комплексниидељиви;дабудуспецифични
(у смислу ко,шта, кад, где и како делује) и конкретни да
омогућеадекватнуорганизацијуваспитнообразовнограда
ипроверупостигнућа,дабудупрецизни,јасноформулиса
нидабисеспречиларазличитатумачења.
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Ликовноваспитањеиобразовање,посебнонаставаликовне
културеуопштемобразовању,имапрвенственизадатакда
допринесе перцептивномоторном, социоемоционалном,
естетском, духовном и когнитивном развоју ученика, уз
стицањеодговарајућихискуставаисазнањаиздоменавизу
елнеуметности,својеврснупрерадуипроцесизражавања.
Одређивање циљева/исхода управо треба да обухвате све
наведене аспекте, како би омогућилипуновредан развој и
очувањеинтегралностидечјеличности.Наосновуанализе 
Стан дар да ипрепорукадатихуовомрадузањиховореви
дирање,можесезакључитиследеће:

• Препорука једасередефинишутринаведенеобла
сти,акојесеодносенаме ди је, тех ни ке и ма те ри ја
ле,наеле мен те, прин ци пе, са др жа је, каоиви зу ел ну 
умет ност, идасеуведекаопосебна,четвртаобласт,
а то јества ра лач ки про цес, који семоже сагледати
кроз а) ме ди ји, тех ни ке и ма те ри ја ли – прак тич на 
при ме на, са др жа ји – иде је и зна че ња у од но су на при
ка за не те ме и мо ти ве, б) ли ков ни је зик – при ме на ли
ков них еле ме на та и прин ци па ком по но ва ња ив) ли
ков ни из раз – пер цеп ци ја, до жи вљај и кре а тив ност, 
из којих би били изведени исходи преко кључних
компонентиучења;

• Дасејаснијеипрецизниједефинишепојам„визуелна
уметност” и подела уметничких грана, односно
дисциплина унутарње, а које се односе на кључне
области 1. ликовну уметност (сликарство, графика
и вајарство), 2. примењену уметност (примењено
сликарство, примењено вајарство, конзервација
и рестаурација уметничких дела, керамика,
сценографија, костимографија, фотографија,
илустрација...) и дизајн (графички дизајн,
индустријскидизајн,дизајнентеријера,моднидизајн,
дизајн текстила, дизајн амбалаже...), укључујући и
архитектуру. Такође, потребно је јасније одређење
икатегоризацијамедијакаоштосукласичниинови
медији који спадају у домен техника, материјала и
начинањиховеприменеувизуелнојуметности;

• Уочено је да суСтан дар ди ма обухваћене само три
категорије когнитивних процеса које се односе на
раз у ме ва ње (разликује/лоцира, описује, препозна
је),при ме ну(изводи,користи)иана ли зу (анализира,
одабира), док су пам ће ње, вред но ва ње и кре и ра ње 
потпуно изостављени. Полазећи од општих обра
зовнихиваспитнихциљева,каоиспецифичнихна
ставе ликовне културе, потребно је допунити опсег
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постојећихисходауСтан дар ди маусвимдимензи
јама когнитивних процеса, посебно вредновања и
креирања,ина тајначинпроширитиопсегученич
ких компетенција уз уважавањењихових развојних
могућностиииндивидуалнихпотреба.

• Такође, доживљавање, односно активирање чулних
утисакаипокретањеемоционалнихпроцесајеједан
одусловазастваралачкоизражавање,алиниононије
предвиђеноисходима узваничнимСтан дар ди ма.За
постављањезначајаифункциједоживљајаиемоцио
налногодносапремаразличитимчулнимисазнајним
елементима негирају стваралаштво у потпуности.
Узимајућиу обзирдаБлу мо ва так со но ми ја гла го ла
покривакогнитивнеаспектезнања,вештинаиставо
ва,алинеиперцептивнииемоционалниаспект,који
сусаставниинеизоставнидеостваралачкогпроцеса,
неопходноједефинисатиихкрозкатегоријеидимен
зијеперцептивних,емоционалнихикреативнихпро
цесанаосновукојихсемогуодредитициљеви/исхо
диудоменустваралаштва.Препорукаједасеисходи
устандардимаослањају,поредкогнитивнихпроцеса,
ина1.перцепцију(одопажањадомишљења),2.до
живљаји3.креативност.Категоријекојесеодносена
димензијеперцептивних,доживљајнихикреативних
процесакојебитребалоузетиуобзирпридефиниса
њуисходапредложенисууовомраду.

• Редефинисатиопштеиспецифичнециљеве,каоиис
ходезакрајобавезногобразовањаунаставиликовне
културе које би требало узети у обзир при ревиди
рањуОбра зов них стан дар дауовојобласти.Уреде
финисањуопштихиспецифичнихциљеваликовног
васпитања и образовања, као и задатака наставни
ка, треба поћи од савремених тенденција у доме
ну педагогије, психологије и методике, програмске
концепције наставе ликовне културе, садржаја, а на
првомместуразвојнихииндивидуалнихмогућности
ипотребаученика.Приодређивањуциљева/исхода,
потребнојејаснодефинисатииобухватитиопштеи
специфичнепојмовеињиховозначењеудоменули
ковногваспитањаиобразовањаакојисеодносена
зна ња, ве шти не и спо соб но сти, на пред мет и област 
про у ча ва ња и де ло ва ња и на ку ри ку лум.

Накрају,требарећиданемаобјективноисправнеуметно
сти, као ни правила за уметнички успех, јер правила ко
јасуљудистворилисеконстантномењају,ањензначаји
функција јесте да представља рефлексију индивидуалног
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стварања у уметности. Смисао, значај и функција ликов
ног васпитања и образовања јесте у постепеном увођењу
ученикауликовнукултуру,зависноодњиховогузраста,по
треба и индивидуалних могућности, омогућавајући им да
крозликовностваралаштвоизражавајусебеикомуницирају
саокружењем.„Ликовнауметностможедаобезбедишан
сузарастнеколиковиталнихподручја–перцептуалнираст
крозсвачула,креативниразвојкрозфлексибилност,машту,
оригиналност,флуентностумишљењу,емоционалнираст,
односноспособностдасеучениксуочисановимситуација
ма,каоидаизразилепаилиружнаосећања,интелектуални,
друштвенииестетскиразвој.Такођеликовностваралаштво
треба да обезбедишансу да ученикистражује, прави гре
шке,опробава,имаосећајстрахаилимржње,љубавиили
радости.Најважнијеједатребадаимасваоваживотнаис
куствазасебекаојединку,индивидуукојаможе,требаими
слићезасебе.”5
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Abstract

Consideringgeneralprinciplesof fosteringcreativity inchildrenand
youngsters togetherwithempiricallyprovenknowledgeofnumerous
expertsand the tendencyofmodern teachingmethods in thefieldof
creativity, it becomes clear that the range of knowledge, skills and
attitudesinarteducationprovidedbytheEducational standards for the 
end of compulsory educationinSerbiaisincompleteandunsystematic.
The current conception of Standards in the field of visual arts is
completely pointless due to the omission of the aspect of creativity.
TheconsequencesoftheissuesestablishedintheCurrent conception 
of standards in the field of visual arts are harmful not only for the
developmentofchildren’screativity,butalsoforthedevelopmentofthe
entirepersonality.Inthiswaythebasichuman,aboveallchildren’sright
andneedforcreativeexpressionandactionisformallydisabled.Also,
performingofthekeyobjectivesinarteducation,especiallyteaching
art is disabled. The key objectives are just formally represented in
someissueswithinStandardswithoutpossibilityoftheirsystematical

realizationwithinthecurrenteducationalpractice.

Keywords: Standards in education, teaching art, children’s artistic 
creativity


