
176

Високашколаструковнихстудијазаваспитачеипословне
информатичаре–Сирмијум,СремскаМитровица;
Институтзапедагошкаистраживања,Београд

DOI10.5937/kultura1756176K
УДК371.3::73/76

37.036-057.874
оригиналаннаучнирад

НА СТА ВА ЛИ КОВ НЕ  
КУЛ ТУ РЕ И УЛО ГА  
НА СТАВ НИ КА ИЗ  

ПЕР СПЕК ТИ ВЕ УЧЕ НИ КА
Сажетак: У ра ду смо би ли усме ре ни на про у ча ва ње на чи на на 
ко је уче ни ци основ них шко ла до жи вља ва ју на ста ву ли ков не кул
ту ре и рад на став ни ка. За ни ма ло нас је ка ко уче ни ци про це њу ју 
те жи ну и за ни мљи вост пред ме та Ли ков на кул ту ра, ко ли ко су за
до вољ ни ра дом на став ни ка и ко ли ко је рад на став ни ка до при нео 
да им пред мет бу де лак ши и за ни мљи ви ји за уче ње. За по тре бе 
ис тра жи ва ња кон стру и сан је упит ник ко ји је са др жао пи та ња 
за тво ре ног и отво ре ног ти па. На ла зи ис тра жи ва ња по ка зу ју да 
нај ве ћи број уче ни ка про це њу је на став ни пред мет Ли ков на кул ту
ра као осред ње за ни мљив и ве о ма лак, али и да уче ни ци сма тра ју 
да на став ник у зна чај ној ме ри до при но си за ни мљи во сти и ни воу 
те жи не са мог пред ме та. На за ни мљи вост и ни во те жи не пред
ме та у нај ве ћој ме ри ути чу: на чин об ра де гра ди ва, на чин ра да на
став ни ка и ра зно вр сност за да та ка ко ји се по ста вља ју уче ни ци ма. 
До би је ни ре зул та ти су ге ри шу да су про фе си о нал не ком пе тен ци је 
на став ни ка кључ ни фак тор успе шне ре а ли за ци је на ста ве. 

Кључне речи: рад на став ни ка, уло га на став ни ка, ста во ви 
ученика, основ на шко ла, ли ков на кул ту ра
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Увод и на уч но те о риј ски оквир1

Јединствениставсавременихауторакојисебавеестетским
васпитањемјестедауметностимаизузетанзначајзацело
купанразвојличностиидасеможеподучаватикаоједанод
вишеструкихначинапосматрањаиизражавањасветакоји
насокружује2.Ликовнауметностпредстављапроцесвизу
елног сазнавања, процеспреобликовања запаженог у емо
цијамапраћеномпроцесу,обликмеђуљудскекомуникације3.
Крозњусемогуусвајатизнања,ставови,вештине,развија
тикреативност, стицатиспособностсаморегулације,отво
реностзановаискуства4.Заразликуодуобичајенихшкол
скихискуставаучења,укојимасетражеисправниодговори,
уметностдозвољавабогатстворешења,промишљањеизван
оквира.Уметничкипроцеспредстављапроцессједињавања
властитогбићаиоколине,аобразовнаискуства„деоланца
којиповећавапотенцијалзајошвишеискуства,илизнања
онечемудругом”5.Утомконтексту,ликовнауметностможе
даучествујеуизградњиинтуицијеиимагинациједоједин
ственихформиизражавањаикомуникације.Шкорц6истиче
посебну важностњене тзв. процесно трагалачке природе.
Наиме,процесјеотворен,безпочеткаикраја,уњемунепо
стојиконачанодговор,већједино„процесодговарањакоји
отварановапитања”7.

1 Напомена:чланакјенастаокаорезултатраданапројектимаОд под сти
ца ња ини ци ја ти ве, са рад ње, ства ра ла штва у обра зо ва њу до но вих уло
га и иден ти те та у дру штву(бр.179034)иУна пре ђи ва ње ква ли те та и 
до ступ но сти обра зо ва ња у про це си ма мо дер ни за ци је Ср би је (бр.47008)
чију је реализацију финансирало Министарство просвете, науке и
технолошкогразвојаРепубликеСрбије(2011–2017).

2 Dahlberg,G.,Moss,P.andPence,A.(1999)Beyond Qu a lity in Early Child
hood Edu ca tion and Ca re,London:FalmerPressandPhiladelphia;Day,M.
andEisner,E.(2004)Hand bo ok of Re se arch and Po licy in Art Edu ca tion,
Arizona:NationalArtEducationAssociation;Zimmerman,E.(2010)Lo wen
feld Lec tu re, Cre a ti vity Art Edu ca tion: A Per so nal Jo ur ney in Fo u rActs,Re
trivedon3May2017fromhttp://www.arteducators.org/research/lowenfeld
lecture_2010_enid zimmerman.pdf;Galbraith,L. (2003)The Pro mi se and 
Im por tan ce of Re se arch on Art(s) Te ac her Edu ca tion,Аrizona:NationalArt
EducationAssociation.

3 Vigotski,L.S.(1975)Psi ho lo gi ja umet no sti,Beograd:Nolit.
4 Кораћ, И. (2015) Ставови ученика основних и средњих школа о Ли

ковној култури,Кул ту ра, ча со пис за те о ри ју и со ци о ло ги ју кул ту ре и 
кул тур ну по ли ти ку, бр. 147, Београд: Завод за проучавање културног
развитка,стр.242257.

5 Селаковић, K. и Милутиновић, Ј. (2013) Уметност као искуство –
концепцијаЏонаДјуија,На ста ва и вас пи та ње, бр.62(2),стр.285.

6 Шкорц,Б.(2012).Кре а тив ност у ин тер ак ци ји, Београд: Мостарт.
7 Исто.
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Циљорганизовањанаставеликовнекултуре јестестицање
трајних и употребљивих знања, развијање способности и
вештинауликовномизражавању,односновизуелнојкому
никацији. Програм предмета Ликовна култура у основној
школипочиванапроцесуистраживачкогучењаистварања,
докструктурапрограмауважаваипратиразвојнефазеуче
никовогликовногизражавањаистварања,аоднаставника
захтевакреативанифлексибиланприступ.Кадасеговорио
наставиликовнекултуре,можесерећидаонапочиванаопа
жању,истраживањунепосреднеоколинеиуметничкогдела,
стваралачкој преради информација, подстицању сазнајних
процеса,истраживањуивредновању8.

Ликовностваралачкеспособностиученикамогудадођудо
изражајаусвимонимнаставнимиваннаставнимактивно
стимаукојимасеодњихтражииницијатива,продуковање
великогбројаидеја,флексибилностумишљењу,толерант
ностзапротивречностиидвосмислености9.Наставаликов
некултуретребадаомогућиученицимастицањеестетских
искуставакрозбогатствоиразноликоствизуелнихсадржа
ја.Кључнуулогууподстицањуликовностваралачкогизра
заученикаимапредавачпредметаЛиковнакултура.Утоку
наставногпроцеса,онтребадабудеиупозицијисарадни
ка,исаветника,ипомагача,иорганизатораиводитеља,са
јединственимзадатком:одредитиоптималнуколичинуин
формација којемогубити асимиловане, преструктурисане
икојебипокренулеучениканастваралачкипроцес.Дакле,
дабидаоподстицајученицимазакреативноделање,настав
никтребадаобезбедиодређенинивопредавачких„изазова”
идовољанстепенаутономије(пружањемогућностиизбора
садржаја,временскограспореда,партнеразарад,начинара
да,разноврсностиматеријала зарадисл.).Tребалобида
пратииподржаваразменуидејаунутародељењаилигрупе,
даподстичерадозналостистваралачкуприродуученика.

Специфичностестетскогфеноменаподразумеваспецифич
ност естетске комуникације, комплексност и индивидуал
ностликовнихпојавности,штопретпостављаиспецифич
ностпутевакојимасеовајфеноменможедостизати10.Нажа
лост,областликовнепедагогијениједовољнотеоријскии
емпиријскиистражена.Оликовнојкултури,њеномзначају,
месту и функцији у нашем образовноваспитном систему

8 СлужбенигласникРС,6/07,2/10.
9 Korać, I.andGutvajn,N.Supportstrategiesforstudentartexpression, in:

Re se ar ching pa ra digms of child hood and edu ca tion, Bo ok of se lec ted pa pers, 
eds.PrskaloI.etal.(2015),Zagreb:TheFacultyofTeacherEducationUni
versityofZagreb,p.110118.

10Karlavaris,B.(1991)Me to di ka li kov nog od go ja1,Rijeka:Hofbauer.
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јошувекпостојебројнинеспоразумиидилеме11.Ушкол
скојпракси,алииуширојјавности,садржајиовогнастав
ногпредметанесматрајуседовољноважним.Уодносуна
другенаставнепредмете,Ликовнакултурајеготовомарги
нализована.

Анализа релевантне литературе указује на то да су емпи
ријска истраживања фокусирана на утврђивање ставова
ученика према предмету Ликовна култура у нашој земљи
малобројна.Такође,непостојепројектикојибисебавили
истраживањем задовољстваи опажањаученика радомна
ставникаЛиковнекултуреињиховомкомпетентношћууре
ализацијинаставнихиваннаставнихактивности.Поменути
проблеминајчешћесуиспитиваникао једанодаспекатау
оквируобимнијихистраживањаусмеренихнапроучавање
ставоваученикапреманаставнимпредметима12.

УистраживањукојејеспровеоХавелка13,испитиванојека
ко ученици осмог разреда из различитих основнихшкола
оцењујукорисност,занимљивост,каоисложеностпоједи
них наставних премета. Испитивани су ставови ученика
према: (1) учењу и настави; (2) корисности знања која се
стичуушколиуопштеиизпојединихпремета;(3)радуна
часовима; (4) интеракцији наставника и ученика, ученика
иученика; (5)школовањуишколи.Анализарезултатаис
траживања,измеђуосталог,указујенатодавећинаученика
(чак80%)сматрапредметЛиковнакултураизразитолаким
за учење, а нешто више од половинењих (60%) сврстава
гаукатегоријуизразитоиливеомазанимљивихнаставних
предмета.

Уоквируистраживањаставоваученикапремапроблемима
ипотребамашколауСрбијикојесуспровелеСпасеновићи

11Кораћ,И.нав.дело.
12Бодрошки,Б.(1997)Чиниоциинтересовањазанаставнепредмете,Збор

ник ра до ва са ме ђу на род ног сим по зи ју ма Ис тра жи ва ња у пе да го ги ји и 
ан дра го ги ји,Београд:ИнститутзапедагогијуиандрагогијуФилозоф
скогфакултетауБеограду,стр.69–73;Кораћ,И.(2008)По ло жај и функ
ци ја ли ков не кул ту ре у од но су на дру ге на став не пред ме те у основ ној 
шко ли,Методичкиегземплари,Београд:УЛУС,стр.14–60;Мирков,С.
(2002)Некичиниоциформирањаставовапреманаставнимпредмети
ма,На ста ва и вас пи та ње,бр.5,стр.383–399;Мирков,С.(2003)Узро
ципроблемауучењукодученикаосновнешколе,Збор ник Ин сти ту та 
за пе да го шка ис тра жи ва ња, Београд: Институт за педагошка истра
живања,бр.35, стр.151–165;Спасеновић,В.иМилановићНаход,С.
(2001)Ставовиученикапремапроблемимаипотребаманашихшкола,
Збор ник Ин сти ту та за пе да го шка ис тра жи ва ња, Београд:Институт
за педагошка истраживања, бр. 33(1), стр. 389–407;Шкорц, Б. (2012)
Креативност у ин тер ак ци ји,Београд:Мостарт.

13Исто.



180

И. КОРАЋ, Н. ГУТВАЈН и С. МИРКОВ

МилановићНаход14,најпрејеиспитанодносученикаосмог
разреда основнихшкола и ученика средњихшкола према
наставнимпредметима,апотомсуистраживаниипроблеми
којисејављајуприликомучењаунастави.Односученика
премадатомградивуиспитиванјепрекоследећихкатегори
ја:занимљивоградиво,преопширноградиво,неразумљиво
градивои тешко за учење, досадно градивоинепотребно
градиво.Анализарезултатапоказалаједаприближнополо
винаиспитанихученикасматрадаЛиковнакултуратреба
дабудеизборнинаставнипредмет, апостојиимањиброј
ученикакојиградивоовогпредметасматранепотребним.

ИстраживањемузрокапроблемауучењупредметаЛиковна
култураученикаосмогразредаосновнихшкола,Мирков15
је утврдила да они као основне узроке наводе: предавања
наставника,недовољнопредзнање,незанимљивоградивои
недовољанрад.ПозитиванставпремаЛиковнојкултурииз
ражава скоро четвртина испитаних ученика, који већином
имајуодличнуоценуизовогнаставногпредмета.Данево
лиЛиковну културуизјављује 18.5%ученика, амеђуњи
маје37.1%онихсаодличнимопштимуспехоми39.9%са
врлодобрим.Такође,вишеодтрећинеовегрупеиспитани
качинеонисаодличномоценомизпоменутогпредмета,а
нештомањесаврлодобромоценом.Анализомструктуреи
корелатаинтересовањазанаставнепредмете16запазилисмо
даЛиковнакултураспадаугрупупредметакодкојихсамо
процењивањеспособностиодстранеученикаимавеликог
утицајанањиховоинтересовањезатајпредмет.

Предметициљевиистраживања.Полазећиодсложености
наведенепроблематикеувезисанаставомликовнекулту
ре,предметистраживањабиобипроучавањеначинанакоје
ученициосновнихшколадоживљавајунаставуликовнекул
туреираднаставника.Дабисе тоутврдило,постављени
суследећициљеви:1)какоучениципроцењујусложеност
и занимљивост предмета Ликовна култура; 2) колико су
задовољнирадомнаставникаи3)колико јераднаставни
кадопринеодаимпредметбуделакшии занимљивији за
учење.

Ме то до ло ги ја ис тра жи ва ња

Узорак истраживања. Узорак истраживања је пригодан,
што значи да су испитаници који су укључени у узорак
билидоступни заучешћеуистраживању.Уистраживању

14Спасеновић,В.иМилановићНаход,С.нав.дело.
15Мирков,С.нав.дело.
16Бодрошки,Б.нав.дело.
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је учествовало 215 ученика осмог разреда из 56 градских
исеоскихосновнихшколауСрбији,одчегајењих115из
30градскихосновнихшколаа100из26сеоскихосновних
школа.Испитанисуученициуосновнимшколамакоје су
ранијеучествовалеуистраживањимаауторкирадаисако
јима је већ била успостављена сарадња.У односу на пол
ученика,узорком јебилообухваћено105дечакаи110де
војчица.Структураузоркапремауспехупоказуједајепро
сечанопштиуспехученикаупретходном(седмом)разреду
биоврлодобар(4.15),докјепросечануспехизЛиковнекул
туребиоодличан(4.80).Уцелинигледано,усвимшколама
којесубилеобухваћенеистраживањем,ниједанученикније
уседмомразредуимаомањуоценуизЛиковнекултуреод
оцене3.00.

Ин стру мент ис тра жи ва ња.Истраживањејеизвршенона
основупосебноконструисаногупитникакојијесадржао5
питањазатвореноги3отвореногтипа.Питањимазатворе
ногтипанастојалисмодаиспитамокакоученициоцењују
тежинуизанимљивостпредметаЛиковнакултураиколико
сузадовољнирадомнаставника.Питањимаотвореногтипа
настојалисмодадобијемоближеодговореотоменакојина
чинјераднаставникаЛиковнекултуредопринеодаучени
цимаовајпредметбуделакшиизанимљивијизаучење,као
идаиспитаморазлогезбогкојихсуученицизадовољни,од
носнонезадовољнирадомнаставниканачасовимаЛиковне
културе.

Крозпрвидеоупитникаприкупили смоподаткеошколи,
месту где сешкола налази, полу ученика, успеху ученика
изпредметаЛиковнакултураиоопштемуспехуученикау
седмомразредуосновнешколе(укупно4питања).

Ана ли за по да та ка. У истраживању је коришћен неекспе
риментални корелациони нацрт уз коришћење методе по
пречногпресека.Поузданосткоришћеногинструменатапо
стигнутајеизрачунавањемCron bach’s alp haкоефицијента.
Каомераповезаностиваријаблиизрачунат јекоефицијент
Пирсонове корелације и Пирсонов χ². За утврђивање зна
чајности разлика између варијабли коришћена је анализа
варијансе.

Ана ли за ре зул та та и ди ску си ја

Ми шље ње уче ни ка о ни воу за ни мљи во сти пред ме та Ли
ков на кул ту ра. Анализа резултата истраживања показује
данајвећибројиспитанихученика(51,9%)опажаЛиковну
културукаоосредњезанимљивпредмет,њих39,2%каоиз
разитозанимљив,а8,9%каосасвимнезанимљив.Добијени
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резултатиразликујусеодрезултатасроднихистраживања17
изкојихсевидиданајвећибројученикаосмогразредапро
цењујеЛиковну културу као изразито занимљивнаставни
предмет.

Анализомрезултатасеоткрилоданемастатистичкизначај
нихразликауполнојструктуриуодносуназанимљивост
предмета Ликовна култура (F(1)=1,662; p=0,192). Такође,
нису утврђене ни значајне разлике између ученика сео
скихиградскихшколауодносунапроценузанимљивости
предмета(F(1)=0,817;p=0,307).Даље,изизнетихподатака
севидиданепостојикорелацијаизмеђууспехаученикаиз
предметаЛиковнакултураупретходномразредуипроцене
занимљивостипредмета (r=0,022;p=0,752).Требаиматиу
виду и податак да у узорку није било ученика који имају
нижуоценуодоцене3(добар).

Поред тога, занимало нас је да ли постоји повезаност из
међу општег успеха ученика и начина на који онипроце
њују занимљивост предмета Ликовна култура. Утврђено
једапостојинизакнивокорелацијеизмеђуопштегуспеха
у претходном разреду и процене занимљивости предмета
(r=.190;p=0.005).Овајналазуказујенапостојањетенден
ције,иакослабе,кодученикасабољимопштимуспехомда
процењујуЛиковнукултурукаомањезанимљиву(уодносу
наученикесаслабијимуспехом).

Унашемранијемистраживању18показалоседанапроцене
ученикаозанимљивостиЛиковнекултуреутичеуспехкоји
суучениципостиглиизовогпредметаупретходномразре
ду.Највећибројученикакојисупретходниразредзавршили
саврлодобримуспехом(65,9%)иученикакојисупретход
ниразред завршили садобримуспехом (59,4%)процењу
јеЛиковнукултурукаоизразитозанимљивнаставнипред
мет.Заразликуодњих,одличниученицисеумањемброју
(38,1%)опредељујузаовајодговор,анештовећипроценат
њих(41,3%)сматрадајетоосредњезанимљивпредмет.По
сле ученикâ са довољним општим успехом, који Ликовну
културупроцењујукаосасвимнезанимљивнаставнипред
мет(штојемишљење100%испитаникаизовекатегорије),
највећи процентуални показатељЛиковне културе као не
занимљивогпредметаналазимоуправокододличнихуче
ника (20,6%њихуодносуна18,8%добрихи11,4%врло
добрихученикакојизаступајуистистав).Утврђенаразлика
јестатистичкизначајна(χ²(1)=14,303;p=0,026).

17Кораћ,И.нав.дело;Хавелка,Н.нав.дело.
18Кораћ,И.нав.дело.
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Интересантнојеупоредитиовеподаткесаподацимаслич
ногистраживања (Havelka1997)којипоказујудаЛиковна
култураспадаугрупупредметакојисузанимљивијиврло
добримидобримученициманегоонимодличним.

Имајућиувидуспецифичностинаставеликовнекултуре,о
којимајебилоречиууводномделуовогтекста,можедасе
претпоставида јеЛиковнакултура занимљивијаученици
макојисусклонијидивергентноммишљењу.Овиученици,
којисеиздвајајупосвомкреативномпотенцијалу,постижу
лошије резултате приликом школског учења, зато што се
ушколскомконтекстуовајмоделмишљењанеподстичеи
невреднујеудовољнојмери.Наиме,унаставномпроцесу
нашегобразовногсистеманајчешћесеинсистиранамемо
рисањучињеницаитзв.конвергентноммишљењу.Управо
тестовизнањапочивајунаконвергентноммоделумишље
ња,уследчегаученицикојиимајуразвијеновајтипмишље
ња показују боље резултате у школском учењу 19. Дакле,
чиниседашколскиконтекстпотенцираконвергентноми
шљење,којенијеспецифичнозанаставуликовнекултуре,
каоиданаглашава„интелектуалнувербалнувештинукао
врхунскукомпетенцију”20,теиученицисклонијиовоммо
делумишљењапоказујубољиуспех.Свеовоуказујенапо
требудодатнихистраживањакакобисеовајфеноменбоље
расветлио.

Ми шље ње уче ни ка о до при но су на став ни ка за ни мљи во сти 
пред ме та Ли ков на кул ту ра.Анализомрезултатаистражи
вања дошло се до тога да је највећи број ученика (45,3%
њих)одговориодајенаставниквеомадопринеозанимљи
вости овог предмета. Није занемарљив број ученика који
сматрадајенаставникмалодопринеозанимљивостипред
мета (36,4%). Ипак, постоје и они ученици (18,3%) који
се изјашњавају дањиховнаставникЛиковне културеније
нималодопринеодасезаинтересујузатајпредмет.Непо
стојестатистичкизначајнеразликеупроцењивањудопри
носа предавача Ликовне културе занимљивости предмета
(F(1)=0,147;p=0,863)одстранеученикаосновнихшколау
градуиосновнихшколауселу,низначајнеразликеуодносу
наполученика(F(1)=0,436;p=0,090).

Даље,испитиванојекакоученициразличитогопштегуспе
ха опажају допринос наставника Ликовне културе у томе
дапредметбудезанимљивији.Премадобијенимподацима,

19Максић, С. (2006)Под сти ца ње кре а тив но сти у шко ли, Београд:Ин
ститут за педагошка истраживања;Шкорц, Б. (2012)Кре а тив ност у 
интерак ци ји,Београд:Мостарт.

20Исто,стр.77.
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ученицикојиимајубољиопштиуспехпроцењујудајена
ставникЛиковне културемањедопринеодапредмет буде
занимљив(r=.324;p=0,01),заразликуодученикасаслаби
јимуспехом.Оваквиналазимогууказиватинавећаочеки
вањауспешнијихученикаувезисаподстицајимакоједају
наставницидабиимовајпредметбиозанимљивији.

Ученицикојисузадовољнијирадомнаставникаизражава
јумишљење да им је овај предмет занимљивији (r=0,558;
p=0,01)ивишепрепознајудајесâмнаставниктомедопри
нео.Добијениподациидууприлогконстатацијидаучени
ци очекују подстицај од стране наставника, препознајући
његовуулогууповећањузаинтересованостизаовајпредмет.

На основу анализе одговора ученика закључили смо да
предметчинезанимљивимнајвишеначинобрадеградиваи
методераданаставника(53%),темекојесеначасуобрађу
јуиразноврсност задатака (21,5%), степенсамосталности
ученикаураду(15%)иличнеособиненаставника(14,5%).
Каоилустрацију,наводимоисечакодговораученикакојисе
односинаначинобрадеградиваиметодераданаставника:

На став ник пре да је на ра зу мљив и за ни мљив на чин ... 
Прво нам не што при ча о те ми или слу ша мо му зи ку, а он
да нам ра зу мљи во об ја шња ва шта тре ба да цр та мо или 
сли ка мо. Ра ди са сви ма у оде ље њу, увек од го ва ра на на ша 
пи та ња, раз го ва ра мо.(ученик,градскаосновнашкола).

Кадајеречотемамакојесеначасуобрађују,ученицинаво
дедаимјенајзанимљивијекадаихнаставникпитадасами
предложетеме,кадаседоговарајуоизборутемеиликада
наставник понуди више различитих тема и дâ могућност
ученицима да направе избор.Поред тога, испитаници из
двајајустепенсамосталностиурадукаоједанодчинилаца
повећањазанимљивостиовогпредмета.Уописимапонаша
њанаставникауочаваседаученициочекујудаимпредавач
помогнекадаимајупотешкоћеприликомрецепцијештива,
алиуједноочекујуислободуураду.Штосетичеличности
наставника,ученицинајвишеуважавајуследећекарактери
стике: смисао за шалу, ведар дух, љубазност, отвореност,
сталоженост.Добилисмоиодговореученика(2%)којисе
односе на важност спољашњег изгледа наставника (стил
облачења,лепотаисл.).Сличненалазеуочилисмоиудру
гимистраживањимаизвршенимкоднас21.Наиме,методич
каоспособљеностнаставникапроцењенајекаонајважнији
атрибуткодученикастаријихразредаосновнешколе.

21Крњаић,С.(2002)Со ци јал ни од но си и обра зо ва ње,Београд:Институтза
педагошкаистраживања.
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Резултати добијени у овом истраживању недвосмислено
упућујунаразмишљањеопрограмскомсадржајуовогна
ставногпредметаињеговомначинуреализације.Акоимамо
увидудајеликовнауметностстваралачкаактивносткојаје
израземотивногнабоја,личногискустваипотребезасамо
изражавањемједнакокодчовекаиученика,ондајејаснода
приликомшколовања–неадекватнипрограмскисадржајии
методерадамогудапасивизирајуидемотивишуученикау
стваралачкомчину.Начинреализацијепрограмскогсадржа
јапредметаЛиковнакултураувеликојмеријеодређенпе
дагошкопсихолошкомиметодичкомоспособљеношћуна
ставника.Тоуовомслучајуподразумевањеговувештинуда
одаберенаставнеметоде,средстваитехникерадаускладу
сациљемчаса,садржајемпредмета,каратеристикамауче
ника,њиховиминтересовањима, склоностима, контекстом
укојемсечасреализује.

Ми шље ње уче ни ка о то ме ко ли ко је пред мет Ли ков на кул
ту ра те жак за уче ње и на ко ји на чин на став ник мо же да 
до при но се да им пред мет бу де лак ши за уче ње. Налазина
шегистраживањауказујунатодасенајвећибројиспита
нихученика (71%)изјашњавадаим јепредметвеомалак
заучење,њих28%да јеосредњетежаки1%даимјеве
оматежакзаразумевање.Непостојестатистичкизначајне
разликеуодносунаполученика(F(1)=0,011;p=0,917),али
сеанализомуочилодајеовајнаставнипредметтежиуче
ницимаградскихосновнихшколанегоученицимасеоских
основнихшкола(F(1)=13,078;p=0,01).

Овајподатакнамјезначајанакоузмемоуобзирдајеулога
наставникадаорганизујеиреализујенаставунатајначинда
ликовнауметностбудеприступачнасвимученицима.Наи
ме,наставниковупсихолошку,педагошкуиметодичку„зре
лост“ чини управо његова способност да кроз заједничке
активности са ученицима осмишљава, допуњује, интерве
нишенаадекватанначинуактивностимаученикакојеони
нисуустањусамосталнодаизведуидаинтервенишеутзв.
зони наредног развоја кроз индивидуализацију наставе22.
Онтребадаимаувидудамеђуученицимаистогузрастапо
стојеиндивидуалнеразликекојесеогледајуутомеколико
суониспособнидаперципирају,визуелномеморишу,раз
вијајустваралачкуимагинацију.Уколиконаставникстално
пратиразвојмогућностиликовногизражавањаиобликова
њакодњеговихученика,утоликоћеуметидапрепознаипо
тенцијалсвакогпојединачногученика,моћићеуспешније

22Кораћ, И. (2012). Компетенције наставника за реализацију наставних
садржаја,На ста ва и вас пи та ње,61(1),стр.99–109.
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дауправљапроцесомподучавања,атимеидаучинипред
метлакшимзаучење.

Надаље,преманалазиманашегистраживања,највећиброј
ученика(45,3%) одговориоједајенаставникве о ма до при
нео да им предмет Ликовна култура буде приступачнији.
Нештомањипроценатученика(36,4%)сматрадајењихов
наставникмалодопринеотоме,а18,3%њихсеизјашњава
данаставникЛиковнекултуренијенималодопринеодаим
предметбуделакшизаучење.

Питањимаотвореногтипанастојалисмодаистражимораз
мишљањаученикаоначинунакојијенаставникдопринео
даимовајпредметбудеприступачнији.Највећипроценат
ученика(77,8%)сматрадасукључниразлозизбогкојихим
јепредметлакшизаучење–начинпредавањаиметодерада
наставника.Једанбројученика(12,6%)наводидасупресуд
нетемекојесеобрађујуначасу,док19,2%њихнаводилич
неособиненаставника.Ученициочекујуоднаставникапре
свега јасноипрецизноизлагањеидефинисањепроблема,
каоидавањесмерницазабољеразумевањетеме,докњегове
личнеквалитетепрепознајукаоважне,алинеупрвомран
гу.Ипак,нетребаизгубитиизвидадаличниквалитети,као
што суљубазност, ведардух, учтивости сл, чиненастав
никаефикаснијимуизвођењуњеговогпримарногзадатка,
подучавања23.

Дакле, из добијених података можемо да закључимо да
непостоје статистички значајнеразлике везане за токако
ученициосновнихшколауградуиосновнихшколауселу
процењују допринос наставника Ликовне културе тежини
учењапредмета (F(1)=0,002;p=0,966), такођенизначајне
разликеуодносунаполученика(F(1)=2,755;p=0,098),као
иуодносунауспехученика(F(1)=0,275;p=0,606).

По ве за ност за до вољ ства уче ни ка ра дом на став ни ка на 
ча су са њи хо вом про це ном о за ни мљи во сти и те жи ни уче
ња пред ме та Ли ков на кул ту ра. Процентуална расподела
одговораученикау вези сањиховим задовољствомрадом
наставникаЛиковнекултуреначасуприказанајеуГрафи
кону 1. Највећи број испитаних ученика је потпуно задо
вољан(44%),анештомањиброј(33%)сеизјашњавадаје
углавномзадовољанрадомнаставникаЛиковнекултурена
часу.Неодлучноје19%ученика,докје2,2%ученикаизја
вилодауглавномнијезадовољно,односнодауопштеније
задовољно(1,8%)радомнаставниканачасу.

23Крњаић,С.нав.дело.
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Графикон1:Задовољствоученикарадомнаставника
Ликовнекултуреначасу

Добијенирезултатиуказујунатодајеоценавећегзадовољ
стварадомнаставниканачасуповезанасапроценомовог
предметакаолакшимзаучење(r=0.183;p=0,01).Иакоста
тистички значајна, ова повезаност је слабог интензитета,
докјемногојачаповезаностзадовољстварадомнаставника
са занимљивошћупредмета (r=0,558;p=0,01).Наиме,уче
ницикојиизражавајувишинивозадовољстварадомпреда
вача,процењујуЛиковнукултурукаозанимљивију.Дакле,
(не)задовољствоученикâначиномнакојинаставникорга
низује и реализује час Ликовне културе и како се односи
премаученицимаповезано је саначиномнакојиученици
процењујузанимљивостовогнаставногпредмета.

Образлaжућисвојодговорувезисазадовољствомрадомна
ставниканачасу,ученицикојисусеизјасниликаовеомаза
довољнинаводевештинупредавачададоброобјаснитему
којаћебитиобрађивананачасу,даихмотивишезарад,као
идаостварипозитивнуатмосферуначасу.Надаље,квали
тетнаставникаЛиковнекултурекојиученициистичујесте
његоваспособностдареализујенаставнипроцестакодасе
осећају слободним да искажу своја интересовања, да раз
менемишљење.Поредтога,учениципрепознајуивреднују
наставниковозалагањеначасу:

За ин те ре со ван је за рад, мо ти ви ше уче ни ке, тру ди се, 
зна и во ли свој по сао, до зво ља ва нам да ка же мо сво је ми
шље ње, уме да ство ри до бру ат мос фе ру на ча су, по на ша 
се као да је наш вр шњак.(ученик,сеоскаосновнашкола)

Каоразлогезбогкојихсунезадовољнирадомнаставникана
часуЛиковнекултуре,ученицинаводеследеће:предавања
сунезанимљиваинеразумљива;наставасереализујесамо
уучионици,безпосете галеријамаимузејима;критерију
миоцењивањасувисоки;контролнизадацисувеоматешки;
темесунезанимљиве.Пример:

 

Series1, уопшете 
нисам 

задовољан/на, 
1.8

Series1, углавном 
нисам 

задовољан/на, 
3.2

Series1, и јесам и 
нисам 

задовољан/на, 
19

Series1, углавном 
сам 

задовољан/на, 
32.6

Series1, потпуно 
сам 

задовољан/на, 
43.4
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Не за ни мљив на став ник, учим пред мет као исто ри ју, а не 
би тре ба ло та ко. (ученик,градскаосновнашкола)

Изодговораиспитаникаможесезакључитидаученици,из
међуосталог,очекујуоднаставникадаодржаваредиди
сциплинууодељењу.Наиме,ученицимасметаакопредавач
нијеауторитетиакојеме кан, не др жи ства ри под кон тро
лом.Сметаимнедисциплинауследкојенаставникприме
њујерепресивнемере,акојеуједнокварепозитивнуслику
оњему:

На став ник ни је ау то ри тет, стал но је га ла ма и не ди сци
пли на на ча су, на став ник из ла зи са ча са. (ученик,градска
основнашкола).

На став ник се че сто де ре на нас, тре ска днев ни ком и не
при ја тан је. (ученик,градскаосновнашкола)

Наведени одговори ученика отварају поље могућег дело
вањанаставникаЛиковнекултуреудоменимаизбораина
чина презентације садржаја, мотивисања ученика, начина
оцењивања,креирањапријатнијегокружењазарад,подсти
цања слободе изражавања и критичког дијалога.Коначно,
савремено конципирана настава ликовне културе захтева
креативненаставникекојипратеноветенденцијеуобразо
вањуикојипоредзнањаоовојобластитребадаимајупеда
гошкопсихолошкеидидактичкометодичкекомпетенције.

За кључ на раз ма тра ња

Проучавање наставе ликовне културе и улоге наставника
изперспективеученикâосновнихшколапредстављаједан
одважнихпредусловазавредновањеобразовноваспитног
рада.Анализа резултата истраживања показује да највећи
број ученика процењујеЛиковну културу као осредње за
нимљивнаставнипредметисматраданаставникузначај
нојмеридоприносизанимљивостисамогпредмета.Такође,
највећи број ученика процењујe Ликовну културу као на
ставнипредметвеомалакзаучењеиопажадајенаставник
веомадопринеодаимовајпредметбудеприступачнији.Го
товополовинаиспитанихученикаизјашњаваседа јепот
пуно задовољна радом наставника на часу, а нештомањи
бројученика–дајеуглавномзадовољна.Нивозадовољства
ученикаметодамареализације часаи односомнаставника
саученицимаповезанјесаначиниманакојеучениципроце
њујузанимљивостовогнаставногпредмета.Анализаодго
вораученикауказујенатодасузанимљивостипроцењени
нивотежинеовогпредметазаучењеунајвећојмерипове
занисаначиномобрадеградива,начиномраданаставника,
разноврсношћузадатакакојисепостављајуученицима.
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Резултатиистраживањанедвосмисленоуказујунаважност
улогенаставникаињеговихкомпетенцијазауспешнуреа
лизацијунаставеЛиковнекултуре.Којећефункцијетена
ставе доћи доизражаја у токуњене реализације и у којој
мери,независисамоодоногаштојепланомипрограмом
прописано већи од тога каконаставник разуме, тумачии
реализујециљеве,односносадржајепрограма.

Иако не постоји општеважећи модел „доброг наставника
ликовнекултуре”,можесеуказатинапожељнеправцепод
стицањаразвојакомпетенцијанаставника.Поредкомпетен
ција из области ликовне уметности, иницијално образова
ње и професионално оспособљавање наставника треба да
обухвати и стицање знања о развојним карактеристикама
деце,разумевањепроблемаваспитањаиобразовањаусве
тлу различитих теоријских концепција, као и оспособља
вањепредавачадакритичкисагледава значењетихтеори
јазаприменуупракси.НаставникЛиковнекултуретреба
да буде дидактичкометодички оспособљен за планирање,
организовањеиреализовањенаставенаначинкојићеомо
гућитидасекодученикаподстакнекреативностиликовно
истраживање, интерпретација и дискусија на пољу умет
ности.Требаконтинуиранодаизграђујесликусвојеулоге
иутицајаутомпроцесу,узпомоћсазнањакојамуомогу
ћавајудаиспитује,провераваимењасвојупраксу.Његова
отвореност заинформацијеувезисаочекивањимаучени
ка,њиховиминтересовањима,потребамаициљевима,као
испремностдатеинформацијекористиупланирањусвог
рада–позитивноутичунаразвојученикаинапостигнућа
којаћеостваривати.

Имајућиувидузначајиулогууметностииликовногвас
питањазацелокупниразвојличности,неопходнасудаља
теоријскаиемпиријскаистраживањауциљуобезбеђивања
научнеосновезаунапређивањенаставеЛиковнекултуре.
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ARTEDUCATIONANDTEACHERROLE
FROMSTUDENTPERSPECTIVE

Abstract

In this articlewe have been focused on studying theways inwhich
elementary school students experience art education andworkof art
teachers.Wewere interested in how students evaluate the difficulty
andattractionofArtasaschoolsubject,howmuchtheyaresatisfied
with thework of their art teachers and howmuch thework of their
teachers has contributed to this subject becoming easier and more
interesting to them. The sample covered 215 eighth grade students
from different urban and rural elementary schools. For research
purposes, a questionnaire was designed containing openended and
closeended questions. The research results indicate that the largest
numberofstudentsevaluatedarteducationasmediuminterestingand
veryeasy,alsoshowingthatstudentsthinkthattheattractionandthe
levelofdifficultyofthesubjectitselfdependalotontheteacher.The
attractionandthedifficultyofthesubjectmostlydependon:themethod
ofworkonthecurriculum,themethodofworkoftheteacherandthe
diversityoftasksgiventostudents.Theresultsthereforesuggestthat
the professional competences of an art teacher are the key factor in

successfulteaching.

Keywords: teacher’s work, teacher’s role, student attitude, elementary 
school, art culture


