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ЛИКОВНО ДЕЛО КАО СРЕДСТВО И ПРЕДМЕТ  
ПОучАВАЊА: РАЗЛИчИТИ ПРИСТуПИ И СТРАТЕГИЈЕ

 

      У раду анализирамо различите приступе и стратегије рада са ликовним делом у 
оквиру вртића и основних школа на основу теоријски заснованих схватања о 

могућностима и интересовањима деце датог узраста. Поучавање у млађем узрасту које се 
заснива на стицању искуства кроз стваралачки рад и друге приступе и стратегије за тај 
узраст помаже у савладавању садржаја из области визуелних уметности, али истовремено и 
садржаја из других области учења. С друге стране, на старијем узрасту фокус се помера ка 
стицању знања о уметности, мада то не искључује стваралаштво, као ни интеграцију 
уметничких садржаја и садржаја других наставних области омогућавајући тако и постизање 
општијих образовних циљева. Стога, циљ овог рада је да се, на основу релевантне литературе 
из домена педагошке и музејскогалеријске праксе, а у складу са знањима о развојним 
компетенцијама деце предшколског и основношколског узраста, промовише успостављање 
адекватних приступа и стратегија у образовном раду у којима се ликовно дело користи као 
предмет или као средство поучавања.

        ликовно дело, предшколски и основношколски узраст, приступи и стратегије у 
образовном раду.

увод

Методичко излагање деце различитим медијима, формама и стиловима визу-
елних уметности на начине који су примерени њиховим развојним компетенцијама 
може имати велики образовни потенцијал у општем образовању и васпитању. Осим 
што доприноси упознавању традиције и културе сопственог и других народа, и по-
маже деци да упознају себе и свет око себе, може имати позитивне импликације на 
дечји когнитивни, естетски, социјални, емотивни, па чак и телесни развој. Кроз учење 
помоћу ликовних дела и о ликовним делима деца развијају мишљење, креативност, 
вербално изражавање, способност решавања проблема и тако даље (Hurwitz & 
Madeja, 1977; Hubard, 2007; Housen, 2001–2002; Perkins, 1994). Када говоримо о ликов-
ним делима у контексту предшколског и основношколског васпитања и образовања, 
мислимо на дела визуелних уметности која обухватају широк спектар визуелних 
медија, као што су: традиционални медији ликовних уметности (цртање, сликање,  
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графика, вајање), примењене уметности, архитектура, савремени медији, фолклорна 
уметност и уметнички занати.

Постоје различити приступи и стратегије у васпитно-образовним и другим 
активностима (музејска и галеријска пракса...) у којима се користи ликовно дело у 
складу с узрастом деце, и то кроз следеће компоненте учења у области уметности: 1) 
стваралачке и извођачке способности – када се кроз сопствено извођачко искуство 
упознају различити медији уметничког изражавања и усвајају вештине и технике, и 2) 
основна знања и критичко мишљење – када се кроз теоријске садржаје стичу знања, 
формирају ставови и судови о естетским вредностима уметности, као и разумевање 
културно-историјског контекста који појашњава уметничка дела (Hadži Jovančić, 
2012). Настава која је заснована на стваралаштву и извођењу, и у којој се ликовно 
дело посматра као средство поучавања, по својој природи највише одговара млађем 
узрасту. У предшколском и млађем основношколском узрасту, иако стицање знања 
о уметности није главни циљ, та знања свакако почињу да се стичу и акумулирају 
кроз практичан рад у ликовним и другим материјалима, као и кроз различите игре 
које се ослањају на ликовна дела, уз приповедање итд. Поучавање које се заснива на 
стицању искуства кроз стваралачки рад и друге приступе и стратегије за млађи уз-
раст, дакле, помаже у савладавању садржаја из области уметности, али истовремено 
и садржаја из других области учења које припадају општем образовању. На пример, 
деца проучавањем слика великих уметника које представљају различите временске 
и атмосферске услове (кишу, маглу, сунчано време, ведру ноћ, снежну олују...) могу 
много научити о томе како време утиче на одређене културе, свакодневни живот 
људи и њихово расположење. Такав методички приступ подстиче општа постигнућа 
деце и истовремено се ослања на интересовања деце, њихове вештине критичког 
и креативног мишљења, као и способности решавања проблема (Gibson & Larson, 
2007; Burchenal & Grohe, 2007, према: Pavlović, 2014). С друге стране, ликовно дело 
као предмет поучавања подразумева да дете/адолесцент у старијим разредима ос-
новне школе савлада садржаје и проблеме који се тичу одређеног ликовног дела, 
односно стекне знање о формално-ликовним елементима дела, стекне разумевање 
уметничког дела у његовом културном и историјском контексту, да разуме вредност 
и значај уметности, и да буде способно – на крају основне школе – да донесе суд о 
делу које проучава. Дакле, фокус је на стицању знања о уметности, мада то не искљу-
чује стваралаштво, као ни интеграцију уметничких садржаја и садржаја других нас-
тавних области, која се може спровести уз добру сарадњу предметних наставника. 
Треба истаћи да без обзира да ли се ликовно дело користи као предмет или средство 
поучавања, важно је да деца буду подстакнута и охрабрена да пажљиво посматрају, 
мисле, испитују сопствене ставове, емоције и моралне вредности, и да до краја ос-
новне школе имају стечене вештине, формално-ликовна знања, знања о различитим 
културним, историјским, социјалним и другим аспектима уметности. 

Иако су приступи и стратегије које своје инструкције базирају на истраживању 
ликовних дела понекад супротстављене (на пример, неке од њих подразумевају да 
деца треба да дају одговоре на унапред осмишљени сет питања у вези са ликов-
ним делом, док друге негују дијалог и естетску истрагу без постављања питања од 
стране едукатора итд.), све је већи број оних који стављају у први план развијање  
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разноврсних вештина и мишљења код деце кроз различите начине активног истра-
живања уметничких дела. Такође, приступи се могу, и често се у едукативној пракси 
то и дешава, комбиновати и надовезати један на други, чак и у оквиру једног часа или 
сесије, док се за неке препоручује да се спроводе засебно по тачно утврђеном плану. 
У раду су представљени различити едукативни приступи и стратегије из домена пе-
дагошке и музејско-галеријске праксе, као што су: Ликовно дело као предложак и под–
стицај за дечје стваралаштво (Barnes, 1993; Helm & Katz, 2001; Katz & Chard, 2000), 
Мултисензорни приступ (Hurwitz & Madeja, 1977; Orbach & Morrison, 1996), Визуелне 
игре класификовања (Hurwitz & Madeja, 1977), Стратегије визуелног мишљења (Visual 
thinking strategies – VTS) (Housen, 2007; Yenawine, 2013), Усвајање формалноликовних 
знања (Yenawine, 1991), Естетско и критичко истраживање ликовног дела (Geahigan, 
1997; 1998) и Стратегије учења у области историје уметности (Addiss & Erickson, 
1993; Burnham & Kai Kee, 2011).

Ликовно дело као предложак и подстицај за дечје стваралаштво

Постоји много начина и полазишта за стваралачки рад на основу визуелних 
подстицаја, али наставник је тај који треба, у складу са планираним циљевима које 
жели да постигне, да одлучи који приступ ће користити у одређеном тренутку. У 
књизи Уметност, дизајн и тематски рад 8–13 (Art, Design and Topic Work 8–13) Барнс 
(Barnes, 1993) пише да су визуелни подстицаји, међу којима је и ликовно дело, веома 
значајни за развијање дечје способности да се изражавају кроз уметност и развијају 
вештине у запажању. Деца имају велики капацитет да истражују нове медије и мате-
ријале, и тако надограђују своје уметничке вештине. Аутор истиче да се подстицаји 
за осмишљавање часова ликовне културе могу наћи у делима великих уметника, у 
репродукцијама или оригиналима, а да би највише пажње требало посветити томе 
како су уметници користили материјале, боје и визуелне елементе да представе соп-
ствене идеје.

У практичној настави ликовне културе, ликовно дело се може користити на 
различите начине: као подстицај за цртање према опису уметничког дела, за поста-
вљање основе или мртве природе сличним раду великих уметника, или као пред-
ложак за израду студија. У сваком случају потребно је да дете истражи различите 
методе и системе у раду уметника да би дошло до свог система у раду. Дакле, деца ће 
највише научити о техникама цртања посматрајући радове уметника и „истражујући 
начине на које уметници употребљавају различите медије и технике да би створили 
различиту атмосферу и ефекте у свом делу“ (Clement, 1993, према: Pavlović, 2013: 99). 
Ликовно дело може се на овај начин користити у свим узрастима.

Иако се уметничка дела могу, такође, на различите начине инкорпорирати у 
васпитно-образовну праксу у вртићима, најсврсисходнији начин да деца млађег уз-
раста упознају ликовна дела јесте ангажовање деце у стваралачким активностима 
које укључују дела визуелних уметности на ненаметљив начин, уз садржаје из дру-
гих области учења. Интеграција садржаја се може обезбедити унутар тзв. пројект–
ног приступа (project approach), који се најчешће помиње у литератури у двема кон-
цепцијама: прва је описана у радовима ауторки Кац и Шард (Katz & Chard, 2000), а 
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друга у радовима Малагуција (Malaguzzi, 1998) и његових сарадника, и потиче из ита-
лијанске покрајине Ређо Емилија (Reggio Emilie). 

Концепција рада на пројектима према Кац и Шард (Helm & Katz, 2001; Katz & 
Chard, 2000) намењена за рад са децом предшколског, али и млађег основношкол-
ског узраста, не односи се само на учење помоћу дела визуелних уметности, већ се 
пројектни рад као приступ раном дечјем образовању односи шире на начин поду-
чавања и учења који истиче дечју активну партиципацију у планирању, развоју и 
процењивању сопственог рада. Пројекти се могу започети кад дете или група деце 
покаже заинтересованост за неку појаву или проблем, поједине теме осмишљавају 
васпитачи, а тема/проблем пројекта се може одабрати и договором између деце и 
васпитача. Другу фазу пројекта карактерише прикупљање нових информација које 
се односе на изабрану тему или проблем. Тада васпитач треба деци да омогући: сти-
цање непосредног искуства на значајним местима, гостовање људи различитих про-
фесија, сакупљање и проучавање фотографија, књига и осталих предмета важних за 
пројекат. У овој фази има доста простора да се деца, без обзира на то да ли је пројекат 
започет на основу теме из области уметности или из неке друге области учења, баве 
истраживањем ликовних дела, да се ликовно дело користи као подстицај или пред-
ложак за дечји стваралачки рад, да се организују посете уметничким музејима итд. 

У образовном систему Ређо Емилија веома значајну улогу у раду на пројекту, 
осим васпитача и педагога, има атељериста (ital. atelierista) као „особа која има про-
фесионално уметничко образовање, најчешће из области визуелних уметности, и 
задужена је за подстицање и праћење креативног процеса деце, али и образовног 
процеса који произлази из креативног процеса и рада на уметничким пројектима“ 
(Vecchi, 2010, према: Večanski, 2014: 48). Будући да атељеристи организују рад деце у 
атељеима, они често посматрају ликовна дела да би открили идеје уметника, истра-
жили различите начине уметничког изражавања, али и пажљивије проучили разне 
процесе, промене и стања које постоје у природи. Другим речима, они представљају 
модел наставника који црпи идеје из уметности, а идеје за рад са децом често про-
излазе из познавања уметничких техника, ликовних и других материјала, ликовних 
дела, ставова уметника и сл.

Мултисензорни приступ

Мултисензорни приступ обухвата ангажовање свих чула кроз покрет, драму, 
мимику, ослушкивање, додир ликовног дела, играње улога кроз импровизацију на 
основу дела и тако даље. Више студија спроведених у свету показало је да се код деце 
која тактилним чулима истражују уметничка дела повећава жеља за учењем и да се 
лакше усвајају информације о делу, јер се на овај начин стварају боље везе између 
апстрактних и конкретних искустава (Alvarez, 2005, према: Pavlović, 2014). Деца могу 
да се баве ликовним делима и описујући покрет, као на пример у покретној скулпту-
ри, својим телима или позицијама претвореним у једноставне плесне кореографије, 
али и да се ангажују у креирању звуковних одговора на дело, реагујући на уочене 
ритмове или шаре у њему. Овај приступ је најадекватнији за децу предшколског  
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и нижег основношколског узраста, чији вербални ниво не допушта ефективни 
дескриптивни аналитички метод, и обухвата различите технике које обезбеђују 
учење помоћу различитих чула. Неке од тих техника су: замрзнуте слике, игра улога 
и улога уметника и модела.

Замрзнуте слике (тродимензионалне композиције од тела) јесу назив једне од 
техника (драмских) које ангажују учење деце целим телом. Задатак за децу би био да 
смисле како да представе садржаје ликовних дела које посматрају као „залеђене сли-
ке“ користећи своја тела, и на тај начин их претварајући у 3Д форму. Тако се активира 
питање говора тела: како ми изражавамо ствари кроз покрете тела и гестикулацијом 
(Orbach & Morrison, 1996). Игра улога је још једна занимљива драмска техника којом се 
ученици наводе да без потешкоћа анализирају критички ликовна дела и да издвајају 
њихове естетске квалитете. У том контексту ученици могу да глуме различите улоге, од 
конзумената уметности, преко критичара уметности, до продаваца уметничких дела. 
Импровизација се може развити и из саме слике, и ту постоји много различитих ва-
ријаната, од којих је једна да се глуме карактери унутар слике или скулптуре (Hurwitz 
& Madeja, 1977). Улога уметника и модела подразумева да деца на часу ликовне кул-
туре раде најчешће у паровима као „уметник“ и као „модел“. Уметник црта модел, а 
онај који позира треба да опише како се осећа у тој улози. На тај начин деци постаје 
много јасније како се одвија рад уметника у атељеу уз присуство модела, и омогућава 
деци да направе везу између њиховог искуства и дела која посматрају. То искуство им 
помаже у разумевању стваралачког процеса, па деца кроз овакву игру постају више 
заинтересована за даље истраживање уметности (Orbach & Morrison, 1996).

Визуелне игре класификовања

Визуелне игре описане у овом раду изведене су из Пијажеове теорије мен-
талних операција (Pijaže i Inhelder, 1996) и примерене су за млађе разреде основ-
не школе, с обзиром на то да се посебно ослањају на класификацију, као једну од 
конкретних операционих структура које се образују на узрасту од 7–8 година. Учес-
твујући у играма које се концентришу на проучавање визуелних објеката у којима је 
учесник обавезан да тражи сличности и разлике у форми и садржају, деца ангажују 
перцепцију и мисаоне процесе у оквиру једне природне фазе у когнитивном развоју 
(Hurwitz & Madeja, 1977). Визуелне игре се састоје од припремљеног материјала (2Д 
и 3Д слагалица, репродукција малих формата, сегмената репродукција и сл.) који је 
специјално дизајниран да фокусира ученичку перцепцију на дати задатак. Будући да 
процес игре треба да буде како вођен правилима тако и забаван, у случајевима када 
се кроз игру баве ликовним делима „претпоставља се да ће пријатни аспекти играња 
игре произвести неке позитиве промене у ставовима према уметности генерално“ 
(Hurwitz & Madeja, 1977: 63). Описаћемо само неке од много варијаната визуелних 
игара које се заснивају на класификацији. 

Игра под називом 3Д слагалице састоји се од сета коцака од којих свака на 
својим странама садржи делове шест различитих репродукција. Дете треба да сло-
жи коцке тако да сачини слику. Ученик се бави ликовним делима које учитељ може 
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изабрати у односу на било који стилски садржај или ликовну форму за коју сматра 
да су адекватни, односно према стилу или степену комплексности композиције. 
Први избор репродукција може обезбедити најједноставнији задатак – уметници са 
најразличитијим стиловима (на пример, избор може да буде по једно дело уметника 
из периода ренесансе, рококоа, импресионизма, кубизма итд.). Други, тежи задатак 
би обухватао групу репродукција са сличним стилским изразом (на пример, слике 
шест импресиониста) и оваквим избором дела могу да се баве ученици који имају 
више праксе и већу перцептивну вештину. Наравно, игра може бити припремљена 
за архитектуру или вајарство, али се најчешће користе слике због дечјег интересо-
вања за боју. Спаривање репродукција према стилу и другим одликама је варијанта 
претходне игре која је лакша за припрему. Сваком ученику би требало припремити 
пакет од 12 репродукција, како би могли да упаре по две репродукције које припа-
дају истом уметнику (Hurwitz & Madeja, 1977). Спаривање према додиру је још једна 
варијанта игре препознавања стила, али сада уз помоћ чула додира и уз коришћење 
реплика скулптура. Такође, интерактивне игре на веб-страницама уметничких музеја 
се најчешће базирају на процесу класификовања, односно подразумевају спари-
вање стилова (2Д слагалице), тражење разлика у наизглед истим примерима ликов-
них дела, игру меморије (када се од детета тражи да нађе по два иста рада) итд.

Стратегије визуелног мишљења

Међу приступима и стратегијама у којима је један од главних циљева да у току 
процеса проучавања ликовног дела дође до комуникације и размене мишљења међу 
ученицима, истичу се стратегије визуелног мишљења (енг. Visual Тhinking Strategies – 
VTS), које су почеле да се спроводе у Музеју модерне уметности у Њујорку (МоМА) 
1991. године. Аутори VTS-а Јенавајн (Yenawine, 2013) и Хаусен (Housen, 2007) сматра-
ли су да је потребно заменити академски приступ у поучавању приступом у коме дете 
као посматрач почетник треба да буде активан учесник у процесу учења, способан 
да створи сопствено мишљење о ликовном делу које посматра и да своје мишљење 
размени са другима. 

У складу с овом идејом, креиран је VTS протокол за едукаторе у музејима и на-
ставнике, који се састоји од сета питања и техника које подразумевају изостављање 
свих историјских чињеница и мишљења о ликовним аспектима посматраног дела. 
На почетку тог протокола наставници треба деци да покажу пажљиво изабране сли-
ке (или друга ликовна дела) које садрже: предмет интереса ученика, јаке наративе, 
значења која су доступна ученицима, довољно комплексне да збуњују и да подстичу 
на размишљање, и треба да обухватају различите медије, стилове и периоде. Затим, 
треба да обезбеде неколико минута за посматрање у тишини пре него што дискусија 
започне. Наставник, након тога, иако не пружа информације о делу, помаже ученици-
ма у процесу истраживања уметничких дела тако што им поставља три специфична 
питања: шта се дешава на овој слици, шта видите што вас је навело да то кажете и 
шта још можемо да видимо. Прво питање је отвореног типа и подстиче приповедање 
код деце, друго питање има функцију да поткрепи мишљење које је дете засновало 
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искључиво на основу слике коју посматра, а последње питање има улогу да га ох-
рабри да пронађе још детаља на слици. Да би олакшали дискусију, осим постављања 
поменутих питања, неопходно је да наставници пажљиво слушају све што ученици 
кажу о слици коју посматрају и да укажу на запажања ученика, показујући детаље на 
слици о којима причају. Такође, треба да парафразирају сваки коментар, да би били 
сигурни да су обухватили цео садржај и значења. Важно је и да се повежу блиски ко-
ментари, без обзира да ли се ученици слажу или не, као и да се граде идеје једна на 
другој. Осим повезивања идеја које се слажу, повезујући идеје које се не слажу нас-
тавници поручују да је такође могуће да различити људи реагују различито на оно 
што виде. Веома је значајно да приликом вођења дискусије наставници остану неу-
трални, третирајући сваког ученика и сваки коментар на исти начин, и да не износе 
своја мишљења и запажања о делу које је предмет проучавања. Дакле, наставник ни 
у једној фази тог процеса не нуди било какве информације о делу које ученици пос-
матрају, не износи сопствене ставове о њему, као ни мишљења критичара уметности 
(Yenawine, 2013). Протокол VTS може се спроводити већ у раду са децом предшкол-
ског узраста уз одабир адекватних уметничких дела.

усвајање формално-ликовних знања

Према теорији формализма, за адекватно разумевање ликовних дела довољно 
је пажљиво посматрање њихових формалних карактеристика, без трагања за било 
каквим додатним информација о делима и уметницима. Међутим, у млађим разреди-
ма основне школе је сврсисходније да се знање о формално-ликовним елементима 
стиче у оквиру већ поменутих приступа примерених млађем узрасту који се превас-
ходно ослањују на извођење и стварање, отварајући тако пут за комуникацију. На тај 
начин, цртањем, сликањем итд. и разговорима о томе, деца постепено стичу знања 
о основним ликовним елементима, као што су линија, боја, валер, текстура, облик, 
маса и простор. Тек касније у старијим разредима та знања у потпуности могу да ус-
воје, када долази до разумевања композиционих принципа који интегришу формал-
не елементе, као што су ритам, баланс, контраст итд.

Проучавање формално-ликовних елемената често се спроводи у старијим раз-
редима као део критичког и естетског истраживања дела, као и у процесу стицања 
знања из историје уметности, будући да децу, чак и у том узрасту, осим формално-ли-
ковних интересују и друге одлике дела. Час ипак може бити организован тако да глав-
ни циљ буде савладавање знања о ликовним елементима, када се формална својства 
ликовног дела проучавају кроз отворено истраживање, фокусирајући се на линију, 
боју, облик и друго, као и на то како су ти такозвани формални елементи организова-
ни у креирању композиције. Композиција обезбеђује уметнику логику у оквиру које 
организује дело, односно представља скелет или конструкцију дела. Што се тиче ли-
није, ми се на њу ослањамо као на један важан елемент у описивању уметничких дела 
и она представља први елемент који ћемо употребити када желимо нешто да нацрта-
мо. Дводимензионална дела се ослањају у највећој мери на линију, приликом дефини-
сања облика или стабилне композиције. Боје могу да произведу супротна својства као 
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што су лепота, личне асоцијације, симболична значења, а могу се користити за нагла-
шавање природних феномена итд. Линије и боје заједно креирају облике и обрнуто. 
Реч облик користи се да се именују дводимензионалне фигуре или контуре, а форма 
да означи тродимензионалне облике који су моделовани и постављени у простору 
(Yenawine, 1991). Валер је степен светлости или таме у бојама које се налазе на слици, 
док је текстура квалитет површине који се може видети и осетити, може бити стварна, 
али уметник може и симулирати изглед текстуре. Простор је подручје између и око 
објеката, може бити дводимензионалан или тродимензионалан, изражен различитим 
ликовним елементима итд. Када се ангажују у формалном истраживању, ученици тре-
ба да изаберу елементе за које сматрају да се највише истичу у делу које анализирају. 
Такође, уочавање различитих квалитета линије, лазурних или пастуозних намаза боје, 
глатких или храпавих површина скулптуре итд. може детету помоћи да лакше развије 
сензибилност за те ликовне елементе и да их затим примењује и у свом ликовном 
изразу (практичном раду).

Формална анализа се може применити на било које ликовно дело из било ког 
историјског периода, и може се реализовати кроз разговор или писање о уоченим 
формалним елементима.

Естетско и критичко истраживање ликовног дела

Критицизам у уметности је оригинално уведен у литературу образовања у умет-
ности као начин вођења истраживања о ликовном делу, како би се помогло деци да 
разумеју и уважавају визуелну уметност. Преносећи те инструкције у наставу, едука-
тори су од таквих истраживања начинили тачну утврђену процедуру коју је требало 
доследно спроводити. Према моделу критицизма који је Фелдман (Feldman, 1967, 
према: Perkins, 1994) представио у делу Разноликости визуелног искуства (Varieties 
of Visual Experience) и који је пренет у наставне програме за старије разреде основне 
школе још 1970. године, процес критичког истраживања требало је спроводити кроз 
четири одвојене фазе, а то су: описивање дела – укључује попис онога што садржи 
дело (форма, облик, боја...), формална анализа – посмaтра се како су организовани 
ликовни елементи дела, интерпретација – подразумева анализу значења дела, и на 
крају, процењивање – процена квалитета ликовног дела, а не само изношење личних 
преференција. Међутим, придржавајући се процедуралних модела критицизма, по-
пут Фелдмановог, едукатори су често наилазили на проблеме у току поучавања. Кроз 
такав процес истраживања дешавало се да су ученици углавном били способни да 
опишу и анализирају ликовно дело, али нису могли суштински да разумеју значење 
дела, као ни културни, социјални, историјски и други контекст у коме је дело настало 
(Geahigan, 1998; Perkins, 1994). 

Џиахиген (Geahigan, 1997; 1998) сматра да се процес критичког истраживања 
може спроводити у старијем основношколском узрасту, али да сви приступи у којима 
се следе одређене процедуре удаљавају ученика од суштине процеса истраживања. Он 
истиче да је суштина у томе да, када се критичко истраживање преводи на инструкције 
у учионици, наставници треба да се удаље од критицизма као процедуре и предлаже  
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да се процес критичке истраге води кроз три врсте инструктивних активности, као што 
су: лични одговор, инструкције о концепту и вештини и истраживање ученика.

Активности које подразумевају лични одговор посматрача започињу када уче-
ници схвате да ликовна дела која проучавају намећу одређена питања и проблеме 
у односу на одређивање њиховог значења и вредности. Тек тада ученици могу да 
формулишу хипотезе, сакупе доказе о делу и затим проверавају постављене хипо-
тезе. Те активности завршавају се када ученици потврде, након истраживања, своје 
претпоставке о значењу и вредности дела које су проучавали. Истраживање учени-
ка подразумева активности које омогућавају да се више сазна о делу кроз интере-
совање о уметнику и контексту у коме је створено ликовно дело. С обзиром на то 
да је ученицима да би достигли адекватније разумевање неопходно биографско (о 
уметниковим ставовима, циљевима, намерама...) и контекстуално знање (социјално, 
културно, историјско... ), ученици могу да дођу до низа информација кроз независне 
истраживачке процесе (одлазећи у библиотеку, проучавајући литературу коју им је 
задао наставник итд.), а уколико је потребно, то знање се може пружити и путем пре-
давања. Активности у току којих наставник пружа инструкције у вези са концепти-
ма и вештинама могу се спроводити након активности личног одговора и усвојених 
информација, иако овај редослед активности никако није обавезујући. Поучавање 
естетских концепата и вештина подразумева да наставник има главну улогу у обез-
беђивању знања, пружајући ученицима информације кроз примере других ликовних 
дела (сличних или супротних према концепту), као и путем демонстрација вештина. 

Стратегије учења у области историје уметности

У наставној пракси често се дешава да се садржај из историје уметности прено-
си ученицима тако што се пружа дуги низ биографских, историјских и других инфор-
мација о ликовном делу, те у овом приступу долази до следећих потешкоћа: ученици 
тешко усвајају хронолошки след догађаја и имају проблем да превише информација 
јасно сместе у одређени културно-историјски контекст.

У млађим разредима основне школе (до 8 година) инструкције из историје умет-
ности треба да се састоје од конкретних активности, драме и наратива. Пажња уче-
ника треба да се усмери ка садржају дела и стваралачким процесима. На часовима 
историје уметности од трећег до петог разреда (9–11 година) ученици могу упознати 
уметничка дела других епоха и култура кроз приповедање, а планиране активности 
за ове разреде треба да обухвате задатке са конкретним објектима. Ипак, најважнији 
узрасти за поучавање историје уметности обухватају старије разреде основне школе 
и почетак средње школе (Addiss & Erickson, 1993). Приликом стицања знања из исто-
рије уметности велики значај могу имати како ликовна дела тако и други артефакти, 
као физички објекти из историје који се могу видети, додирнути итд., односно детаљ-
но директно испитати у току посете музеју или на часу (уколико се у школу донесу 
оригинални објекти или фотографије).

Приповедање (енг. storytelling) је један од начина да се деца свих узраста сусрет-
ну са различитим информацијама из историје уметности (о аутору дела, о уметничком  
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правцу, стилу...), али и чињеницама из других наставних области (на пример, о исто-
ријском и друштвеном контексту у коме је дело настало). Саопштавање информација 
о ликовним делима кроз пажљиво осмишљену причу може бити добар начин да се 
деца свих узраста мотивишу да проучавају уметност. Приче које се приповедају у 
овом контексту треба да буду у директној вези са неким од аспеката изабраног ли-
ковног дела, могу да садрже информације о животу уметника и људи који су живели 
пре нас. 

Дијалог без постављања питања који преиспитује значај давања превише ин-
формација о ликовном делу, као и постављања било каквих питања у вези са делом, 
а базира се на развијању комуникације међу посматрачима ради заједничког дола-
жења до нових идеја и закључака о ликовном делу, осмислили су едукатори и кусто-
си Бернхам и Каи-Ке (Burnham & Kai Kee, 2011). Они сматрају да је историја уметности 
само историја о уметничким делима: када су направљена, у ком стилу, ко их је напра-
вио и за кога, у ком материјалу итд., и кажу да тo нису информације које нам нужно 
помажу да сагледамо дело које је пред нама. С обзиром на то да свака информација 
која се презентује групи посматрача мења и ограничава начин на који они виде и ин-
терпретирају ликовно дело, едукатори и наставници морају да науче како да понуде 
информацију и сопствене идеје пажљиво, критички и с опрезом, како не би нанели 
штету слободном току идеја. Осим тога, према овим ауторима, спровођење инструк-
ција које у потпуности забрањују да се деци саопште било какве информације о делу 
и његовом аутору, као што су инструкције VTS-а, знатно ограничавају наставнике и 
едукаторе у музејима да помогну деци да разумеју уметност. Они истичу да едукато-
ри и наставници треба унапред добро да проуче дела, али да усвојене информације 
о делу користе само да подрже идеје које износе деца или да би сугерисали додатне 
правце у истраживању. 

Како је улога наставника да процене који су приступи најсврсисходнији у поу-
чавању у односу на дечји узраст и њихово претходно искуство, тако и избор присту-
па у којима је ликовно дело средство за подстицање комуникације зависи од њихове 
професионалне процене. Ипак, може се закључити да се ова врста дијалога може 
спроводити најраније у старијим разредима основне школе, с обзиром на потребу 
да ученици имају већ неко искуство и знања о уметности.

Закључак

Уколико се деца од малих ногу не почну сусретати са значајним уметничким дос-
тигнућима, она ће њима највероватније остати заувек нејасна, удаљена и самим тим 
и неинтересантна за посматрање и проучавање. Такође, заувек ће њихови комента-
ри о ликовним делима бити само одраз личних преференција и неће бити у стању 
да вреднују уметничко дело на основу других критеријума (Gardner, 1982; Hurwitz & 
Madeja, 1977; Parsons, 1987). Како би код млађе деце дошло до упознавања ликовних 
дела и у старијим узрастима до развијања способности разумевања и процењивања 
уметности, треба искористити могућности које постоје у бављењу ликовним делом у 
раду са децом предшколског и основношколског узраста. Приликом избора приступа 
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и стратегија у овом контексту, као и избора ликовних дела којим ће се деца бавити, 
увек треба водити рачуна о узрасту деце која се поучавају.

Сматрамо да упознавање различитих приступа и стратегија у којима се ликовно 
дело користи као средство и предмет поучавања може наставницима да помогне да 
се баве уметничким делима у васпитно-образовној пракси на начине који су приме-
рени развојним компетенцијама и интересовањима деце. У складу с тим, верујемо да 
би било корисно организовати додатну едукацију наставника којом би се обухватили 
описани садржаји. 
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VISUAL ART AS MEANS AND SUBJECT OF INSTRUCTION: 
VARIOUS APPROACHES AND STRATEGIES

    The paper looks at various approaches and strategies of using visual art in nursery schools 
and elementary schools in accordance with theorybased concepts of the abilities and interests 

of children in these age groups. The teaching of younger children which emphasizes gaining experience 
through creative work and other ageappropriate approaches and strategies helps children learn about the 
visual arts, but also about content from other subjects of study. On the other hand, with older children the 
focus shifts to gaining knowledge about art, though this does not exclude creative work as well as the 
integration of visual arts content with the content of other subjects, thus leading to the achievement of 
more general educational goals. Therefore, drawing on the relevant literature from educational practice 
and museum and gallery work, and in accordance with what is known about the developmental 
competences of nursery age and elementary school age children, this paper aims to promote the adoption 
of adequate approaches and strategies in teaching, using visual art as the subject or as a means of 
instruction.

  visual art, nursery age and elementary school age, educational approaches and strategies.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ КАК СРЕДСТВО И ПРЕДМЕТ 
ОБУЧЕНИЯ: РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ И СТРАТЕГИИ

   В данной статье анализируются различные подходы и стратегии в работе с 
изобразительным произведением в детских садах и начальных школах, при чем 

учитываются теоретические положения о возможностях и интересах детей данного возраста. 
Обучение в младшем возрасте, основанное на получении опыта посредством творчества и на 
других, характерных для этого возраста подходах и стратегиях, помогает в усвоении не 
только содержания по визуальному искусству, но и содержания по другим учебным предметам. С 
другой стороны, в старшем возрасте фокус перемещается на приобретение знаний об 
искусстве, хотя это не исключает творчество и интеграцию художественных и предметных 
содержаний, что обеспечивает достижение более общих образовательных целей. В данном 
исследовании, на основании изучения соответствующей педагогической литературы и 
музейногалерейной практики, а также в соответствии с возрастными характеристиками 
детей дошкольного и младшего школьного возраста, обсуждается проблема создания 
соответствующих подходов и стратегий в воспитательной работе, в которых 
изобразительное произведение используется в качестве предмета или в качестве средства 
обучения.

  изобразительное произведение, дошкольный и школьный возраст, подходы 
и стратегии в образовательной работе.
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