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РАЧУНАР – НОВИ МЕДИЈ У НАСТАВИ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ

Резиме: У раду се указуе на потребу превазилажења слабости традицоналног модела рада 
у настави Ликовне културе како би се омогућило свим ученицима да развију свој креативни 
потенцијал до оптималног нивоа. Аутор сматра да један од начина превазилажења присутних 
проблема треба да буде примена рачунара. У закључном разматрању се истиче да рачунар 
није медиј који може да реши све проблема у настави Ликовне културе. Снага и ефикасност 
примене рачунара у настави Ликовне културе треба да се огледа у стваралачкој комбинацији 
нових и традиционалних медија.
Кључне речи: рачунар, дете, ликовно стваралаштво.

увод 

Развој компјутерске технологије изазвао је промене у концепту образовања, 
наставним садржајима, технологији наставе и односу између наставника и ученика. 
Рачунар је постао интегрални део образовног система у савременој школи и пред-
ставља значајну компоненту образовања. Применом рачунара у васпитно-образов-
ном процесу могу се у великој мери отклонити слабости традиционалне наставе. 
Помоћу рачунара у наставном процесу може се ефикасније управљати и учити.

Традиционалан модел наставе није више у могућности да удовољи нарас-
лим потребама савременог друштва. Компјутеризација наставе представља једно 
од могућих решења за боље и ефикасније учење. Стога компјутеризација наставе 
заслужује да буде детаљније проучавана, нарочито када се зна да су многобројна 
истраживања која су обављена у свету и у нас, показала да је процес компјутери-
зације неопходан и неминован. 
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Примена рачунара као дидактичког медија у васпитно-образовном проце-
су у нас још увек представља новину која наилази на јак отпор традиционализма. 
Владимир Мужић наводи да су отпори који се јављају последица наставниковог 
непознавања савремене образовне технологије и њених могућности у васпитно-
образовном процесу. 

У условима савремене науке, напретка технике и технологије данас се ви-
ше не може спречити улазак технологије у наставни процес. Наиме, ако се жели 
да настава и учење постану ефикаснији, да се оствари рационализација, да се 
превазиђе криза која је захватила образовање, нужно је све више користити до-
стигнућа науке, технике и технологије.

Рачунар се први пут појављује у настави и учењу 1959. године. Система-
тизација примене рачунара у настави може се поделити у четири етапе: 

Прва етапа почиње од 1959. и траје до 1965. године, када је употребљена 
прва генерација рачунара у образовању. За њу је карактеристично да је постојао 
мали број рачунара који су се користили у настави и учењу.

Други период траје од 1965. до 1972. године. У том периоду развијени су 
нови концепти и стратегије учења, које су омогућавале корисницима да ступе 
у директну везу са рачунаром, да експериментишу и истражују, да се процене 
вредности примене рачунара у настави и учењу.

Трећа етапа почиње 1972. и траје до 1978. године. Она представља време у 
којем је формирано много глобалних локалних мрежа из којих је њиховим пове-
зивањем настала мрежа свих мрежа – интернет. Карактерише је развој рачунар-
ских мрежа на које се могу прикључити велики и мали системи. У образовању 
егзистирају два различита приступа – децентрализован и централизован. Мали 
системи били су децентрализовани, а велики централизовани.

Четврта етапа се јавља 1980. године и траје до данас. За ову етапу карактерис-
тичан је висок степен развоја технологије и појава PC рачунара који су омогућавали 
рад у ,,Off-line“ систему, а у „On-line“ систему омогућавали су сваком кориснику да 
развије своје програме независно од програмских решења великих система.

Када се говори о рачунарима у настави, потребно је јасно дефинисати раз-
лику између рачунарског образовања и образовања помоћу рачунара. Рачунарско 
образовање обухвата овладавање информационим технологијама (на различитим 
нивоима) које се односе на коришћење рачунара као помоћног средства у образо-
вању и животним активностима и познавање хардвера и софтвера.

Настава и учење помоћу рачунара реализује се различитим наставним стра-
тегијама које подразумевају интерактивну примену рачунара у настави и учењу у 
којој се примењују правила управљања интеракцијом између ученика и рачунара, 
при чему се уважавају педагошко-психолошки и дидактичко-методички захтеви.

,,Основни сценарио је конципиран тако да компјутер изложи ученику неку 
образовну садржину, потом ученик одговара, компјутер оцењује одговор и на ос-
нову резултата оцењивања програм одређује даље фазе рада са ученицима” (Над-
рљански, 2008: 173). Рачунар са учеником комуницира усмено и писмено, даје му 
на тај начин неопходне информације о нивоу савладаног градива на сваком нивоу, 
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упућује ученика да решава проблеме, даје му додатна допунска објашњења шта 
треба да уради како би могао прећи на следећу, ако није савладао претходну фа-
зу, исправља грешке и оцењује резултате рада. ,,Комуницирајући са програмом, 
ученик је у ситуацији да процењује последице преузетих акција, он може да мења 
многе параметре како би дошао до решења. Ученик није у ситуацији само да пос-
матра, већ и да изврши одређене мисаоне операције“ (Радовановић, 2005: 54). 
Овом наставом личност ученика је максимално заштићена од наставникове произ-
вољности и субјективизма у вредновању његовог учења. Избегавају се грешке као 
што су хало-ефекат, грешке контраста, великодушности итд. Настава и образовање 
помоћу рачунара односи се на широк спектар могућности као што су приказивање 
наставних садржаја применом адекватних образовних софтвера током извођења 
наставе или након тога, индивидуално и диференцирано учења, индивидуализо-
вана провера знања и помоћ у учењу од стране рачунара (у одсуству наставника).

Применом рачунара у настави и учењу битно се мења организација вас-
питно-образовног процеса и положај ученика и наставника у том процесу. Уче-
ник и наставник добијају нове улоге и положаје. Овакав вид образовања, где 
рачунар има улогу учитеља, омогућава сваком ученику да има активну улогу у 
процесу учења, јер није више пасиван посматрач, већ активан учесник наставног 
процеса, има услове да брже напредује, мотивисаност за наставу и учење му се 
повећава, постаје самосталнији, сигурнији у себе, креативнији је и одговорније 
поступа у раду. Применом рачунара у настави ученик постаје не само главни 
субјект наставе него и активан наставников сарадник, који му помаже да васпит-
но-образовни процес што боље организује и реализује.

Наставник није више само преносилац информација и оцењивач учени-
ковог знања. Он све више постаје управљач и регулатор тока информација, ор-
ганизатор и водитељ целокупног процеса усвајања наставних садржаја. Стога су 
наставници прихватили рачунар у свим наставним предметима као неопходан 
дидактички медиј који може унапредити наставу и учење. Рачунар помаже на-
ставнику да наставу подигне на виши мисаони ниво, да се бави више анализом 
него простом репродукцијом градива, да своју улогу боље и ефикасније оства-
ри. Компјутерска настава оставља далеко више времена наставнику за креативан 
рад, за васпитно и стручно деловање (сарадња са ученицима, саветовање, под-
стицање и систематско праћење рада сваког ученика). Рачунар као дидактички 
медиј не замењује наставника, него га успешно допуњује, помаже му да успеш-
но води наставни процес. Професор Јукић с правом указује да наставник поред 
рачунара и даље има кључну улогу у припремању и организацији наставе. На-
ставник и рачунар могу имати у знатној мери исте функције, али не могу имати 
исту структуру рада. Само наставник може обављати сложене послове у процесу 
учења, као што је васпитање које се заснива на вољи, мотивацији и емоционал-
ним процесима, док се оне рачунаром не могу остварити.

Најновија истраживања у свету и у нас показују да постоје знатне разлике 
у количини и квалитету знања ученика који су за учење користили рачунар у по-
ређењу са оним који нису. Показало се да оваква настава погодује активисању ми-
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саоних способности ученика, подстицању стваралачког и апстрактног мишљења, 
развијању интелектуалних способности, испољавању креативног потенцијала 
личности, самосталности у учењу, изграђивању осетљивости за проблеме, отворе-
ност и др. Рачунар, сем својих бројних предности у настави и учењу, има и своје 
слабости и ограничења. Многобројни противници претеране примене рачунара у 
настави и учењу сматрају да рачунар дехуманизује наставу и учење, угрожава раз-
вој личности, онемогућава ученику да самостално мисли и испољава своје ствара-
лачке потенцијале. Рачунар је само машина која ученику не може пружити топли-
ну, разумевање и пријатељство које му може пружити наставник.

Ланда уочава да настава помоћу рачунара занемарује васпитну улогу, да се 
процес учења не темељи на примени рачунара у учењу, већ захтева проницање у 
психичке процесе учења у току наставе и учења.

Настава применом рачунара ограничава разноврсност комуникације уче-
ника и наставника. Због тога овакав начин учења угрожава социјализацију свих 
ученика јер престаје жив говор и блиски контакти међу корисницима, при чему 
се неки облици учења не могу реализовати (групни и експериментални), губи се 
способност вербалног изражавања и испољавања емоција.

Мандић (2007) сматра да уз помоћ рачунара није могуће удовољити сад-
ржини комплексног процеса као што је настава и учење, јер се ефикасност било 
којег облика наставе, наставне методе и наставних средстава остварује њиховом 
стваралачком комбинацијом и адекватним коришћењем.

Анализирајући могућности рачунара и начине његовог коришћења у про-
цесу наставе и учења, треба да кажемо да рачунар није нешто што је пролазно 
или модни тренд, већ да је реч о медију који је изазвао такве промене које до сада 
није остварио ни један медиј у погледу ефикасности учења, начина подучавања, 
те положаја и улоге наставника и ученика у самом процесу учења.

Имајући у виду тренд развоја рачунарске технологије, све већи број ау-
тора сматра да ће у будућности рачунар још непосредније бити главни извор, 
носилац и преносилац знања. Чињеница је да се помоћу рачунара постиже већа 
ефикасност у настави и учењу, али то не значи да у настави треба фаворизовати 
рачунар, дати му примат на штету других медија. Изузетно широке могућности 
примене рачунар пружа и у настави Ликовне културе. 

примена рачунара у настави  
лиКовне Културе

Употреба рачунара у настави Ликовне културе нуди несагледиве могућности 
у организацији и унапређењу наставе овог предмета, а тиме и отклањању многоброј-
них слабости традиционалне наставе Ликовне културе. Применом рачунара у наста-
ви Ликовне културе стичу се предуслови за стварање специфичних флексибилних 
модела рада, избор адекватних метода, облика и стратегија рада, које ће омогућити 
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равијање когнитивних, ликовних и креативних способности ученика. Рачунар по-
маже да се у настави сузбије вербализам, да настава постане очигледнија, богатија, 
наставни рад постане занимљивији у свим фазама учења и стваралачког рада.

Рачунар је равноправан партнер детету које је у стању да одговори врло тачно 
на његове поступке и захтеве. Рачунар није само новина која подстиче одушевљење 
за рад, већ истовремено омогућује индивидуализацију и диференцијацију наставе, 
учења и стваралачког рада. Он помаже ученицима који заостају у развоју да отклоне 
страх од неуспеха (негативан став према учењу и ликовном стваралаштву) – могу да 
активирају своје таленте и да стекну самопоуздање и сигурност у раду.

Применом рачунара у настави визуелне уметности ученик добија могућ-
ност да ликовну идеју реализује до краја (Митрофанова, 2009).

Претпоставља се да је за учење рачунарске технике најбоље почети рад 
ликовно-графичким изражавањем јер ликовно изражавање на рачунару омогућа-
ва детету да буде креативно. ,,Оно ће апстрактном математичком свету присту-
пити преко визуелног доживљаја и на тај начин повезати два сасвим супротна 
света: уметнички и научни“ ( Жиљак, 1985: 237).

Данас је фундаменталност савремене технологије далеко испред могућ-
ности њихове примене у настави Ликовне културе. Стога у процесу спајања науке 
и уметности не треба пренагласити улогу рачунара, посматрати га као свемоћан 
чаробни штапић. Он је само медиј, мултифункционално средство које пружа ус-
лове за учење и ликовно стваралаштво. Потребно му је оставити онолико места 
колико објективно заслужује, интегрисати га у наставу Ликовне културе тамо где 
ће дати искуства и боље резултате у поређењу са традиционалним начином рада. 

Основни циљ примене рачунара у настави Ликовне културе није стицање 
основног информатичког знања и вештине руковања машином, већ треба да буде:

 – побољшање квалитета знања и ликовног стваралаштва ученика;
 – побољшање методологије обраде наставних садржаја;
 – индивидуализација и диференцијација наставе Ликовне културе;
 – обезбеђење услова за прилагођавање деце савременом информатич-

ком друштву знања;
 – креирање и примена домаћег софтвера за образовни процес наставе 

ликовне културе;
 – развијање наставних стратегија, метода и принципа рада применом 

рачунара;
 – побољшање професионалне компетенције наставника у коришћењу 

савремене рачунарске технологије и
 – проширење утицаја ИКТ на ученике, наставнике и на ефекте наставног 

процеса.

Рачунар се у настави ликовне културе може применити на три начина:
1. рачунар као медиј за уметничко образовање и обраду наставних сад-

ржаја;
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2. рачунар као креативан и истраживачки алат за ликовно стваралаштво 
деце и

3. рачунар као база образовних садржаја.

рачунар Као дидаКтичКи медиј  
у настави лиКовне Културе

Рачунар је погодан дидактички медиј који се може веома успешно корис-
тити у настави Ликовне културе за побољшање учења и стваралачког рада. Ника-
да раније учитељи нису имали такво моћно наставно средство.

Уз помоћ рачунара можемо стварати текст, графику, звук, анимацију и симу-
лирати разне процесе, мултимедијално дизајнирати наставне садржаје, учинити их 
уверљивим, занимљивијим и повећати мотивацију ученика за учење и стваралачки 
рад. Рачунари се могу успешно користити за активно учење и програмирање зада-
така различитог нивоа тежине прилагођеног индивидуалним особинама и способ-
ностима ученика. За већу ефикасност наставник може да користи интерактивне 
курсеве забележене на це-де рому (CD-ROM) са садржајима из ликовне уметности, 
архитектуре, теорије и историје уметности, садржајима који су у функцији реша-
вања постављених ликовних проблема. Предности оваквих електронских аплика-
ција у поређењу са традиционалним начином учења су очигледне. Омогућује се 
ученицима да виде велики број уметничких дела, илустрација, писаних информа-
ција, да развију укус, изграђују естетске критеријуме и стекну знања из области 
Ликовне културе. Рачунар се може веома успешно применити у свим фазама часа 
наставе Ликовне културе – помоћи да се открију и примене неке актуелне педагош-
ке идеје, облици, методе и стратегије рада. Рачунар је способан да у раду пружи 
много више него што је то просто повећање учења.

Применом рачунара као дидактичког медија у настави и учењу можемо да 
решимо низ проблема, као што су: видљивост, приступачност, контрола ефеката 
учења, диференцирани приступ сваком ученику, да без помоћи учитеља усвоје 
потребне садржаје, мотивисаност за учење и креирање адекватног система учења .

Иако су веома корисно дидактичко средство, рачунари не могу да реше све 
проблеме у настави Ликовне културе. Тако, помоћу рачунара не можемо изабрати 
наставну грађу, методе, облике и стратегије рада, ликовне технике и средства за рад. 
Рачунар не може увек правилно да протумачи грешке, то мора да уради наставник.

 рачунар Као средство за  
лиКовно стваралаштво

Рачунар се у настави Ликовне културе може веома успешно применити и 
као ликовни медиј рачунар – средство уз помоћ кога се симулацијом слободно 
може цртати и сликати без познавања компјутерских језика. Примена рачунар-
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ских алата није само проста симулација, опонашање традиционалних ликовних 
медија, она је много више од тога.

Применом рачунарских алата у настави Ликовне културе позитивно се 
утиче на ликовно обликовање ученика у смислу квалитета и квантитета, зрелос-
ти, убрзања темпа рада и мотивације за стваралачки рад. Бржи и лакши начин 
рада омогућује ученицима да више времена посвете експериментисању, истра-
живању и изналажењу ликовних решења и специфичног ликовног рукописа, који 
је својствен само рачунару. 

Можемо рећи да је рачунар медиј-средство које нема алтернативу при ек-
спериментисању и истраживању нових ликовних вредности у ликовном ствара-
лаштву (Matthews, 1997).

У комбинацији са другом рачунарском опремом (електронском таблом, 
скенером, дигиталним фотоапаратом и филмском камером) те могућности се 
знатно повећавају (Duh, 2006).

Помоћу ликовних алата ученицима је омогућено да реше неке ликовне про-
блеме, углавном из подручја примењене уметности, цртања и сликања. Ликовни 
проблеми везани за масу, волумен и тродимензионали простор, укључујући и мо-
тиве рада по природи, нису погодни за рад на млађем школском узрасту приме-
ном рачунара, те их треба решавати у оквиру традиционалних ликовних медија, 
јер ће се њиховом применом добити знатно бољи резултати у поређењу са рачу-
нарским ликовним алатима. Рачунарски алати морају да буду изабрани у складу 
са постављеним ликовним проблемом и психофизичким могућностима ученика.

Рачунарски алати не замењују традиционалне ликовне медије и технике. 
Њих треба третирати као додатне медије који пружају знатно веће могућности 
експериментисања и стваралаштва (Gros, 2009).

Ликовни педагози морају помоћи ученицима да постану компетентни у 
примени рачунарских алата и ликовних техника, да постану господари креатив-
них могућности које пружа рачунар у ликовно-естетском подручју. На тај начин 
увешћемо децу на велика врата у свет ликовне културе.

рачунар Као истраживачКи  
алат-база податаКа

Данас на интернету постоје специјални веб (Web) сајтови из области ви-
зуелне уметности намењени учитељима и ученицима, на пример, веб страница 
http://likovna-kultura.ufz.hr .

Сврха овог сајта је првенствено пружање методичке и практичне помоћи учи-
тељима у обликовању и извођењу наставе визуелне уметости. На сајту се налазе мно-
ги електронски мултимедијални садржаји, примери наставних планова и програма 
из наставе визуелне уметности, разрађене наставне јединице, које су груписане пре-
ма ликовним подручјима. Уз наставне јединице дата су методичка упутства и савети 
који се односе на организацију часа, мотивационе садржаје и ликовне проблеме.
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Увршћени су и многобројни примери електронских уџбеника, курсеви, 
предавања, радионице које нуде наставнику могућност да слуша предавања о 
специфичним темама из области визуелне уметности, да научи како стечена 
знања и информације уградити у наставне планове и програме и да осмисли за-
нимљиве стратегије за развој ликовног језика и стваралаштва ученика. 

На овом сајту се налази и страница за ученике који су заинтересовани да своје 
знање прошире из области визуелне уметности или надокнаде пропуштене лекције. 
Осим тога, ученицима је омогућено да самостално науче да цртају и сликају.

На интернету се налазе и веб сајтови најпознатијих светских музеја који 
поседују велике организоване колекције слика, цртежа, графика и скулптура 
и фотографија. На њиховим страницама нуде se „On-line” курсеви из историје 
уметности и виртуалне посете и разгледање уметничких дела, а могу се чути и 
коментари кустоса.

Предност виртуелних музеја је у томе што посетиоцима омогућују да се у 
виртуелном 3D простору ликовне галерије слободно крећу, посматрају уметнич-
ка дела и осете драж изложбеног простора. Коришћењем виртуелних галерија, 
ученике на лакши и ефикаснији начин уводимо у свет ликовне културе, развија-
мо опажајне и доживљајне способности и изграђујемо естетске критеријуме. 
Најпознатија уметничка дела из појединих база података виртуалних галерија 
могуће је снимити и изградити сопствени мултимедијални софтвер. 

Помоћу савремене образовне технологије можемо у учионици поставити 
виртуалну галерију у којој ученици могу посматрати и доживљавати врхунска 
уметничка дела из најпознатијих ликовних галерија у нас и у свету. Већина вир-
туалних галерија су интерактивне, омогућују ученицима и наставницима да у 
складу са постављеним циљем часа и ликовним проблемом самостално изврше 
избор и време гледања уметничких дела.

Приликом припремања за час Ликовне културе наставник би требало да 
анализира, провери, изврши избор и обраду електронских информација са ин-
тернета, да их педагошко-психолошки обликује тако да буду у функцији обраде 
наставних садржаја, прилагођене, разумљиве и доступне ученицима. Селекција 
информација олакшаће њихову когнитивну обраду, трансформацију и интегра-
цију у учениково трајно памћење претварања информација у одређена знања. 

Учитељу се пружа могућност да креира сопствену базу података, темат-
ске планове у облику дијаграма тока, наводећи при томе тему, наставну грађу, 
образовни софтвер, ликовну технику, методе, принципе и стратегије рада. Осим 
тога, наставнику се омогућује да употребом образовних ресурса са интернета 
побољша квалитет наставних материјала, да организује различите облике рада, 
мотивише ученике, изазива радозналост, подстиче развој когнитивних, креатив-
них и ликовних способности ученика. 

Путем образовних ресурса наставнику ће бити лакше да оствари визуели-
зацију и приближавање наставних садржаја ученицима, да наставна грађа буде 
очигледнија и разумљивија.
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Нема сумње да глобална рачунарска мрежа у наставном процесу пред-
ставља моћан алат у образовном процесу који би требало укључити у наставу 
визуелне уметности.

Не постоји универзални рецепт за примену рачунара у настави Ликовне 
културе. Његова примена у настави овог предмета условљена је карактером пос-
тављених наставних садржаја, образовног софтвера и оспособљеношћу настав-
ника да овај процес организује и води. Важно је истаћи да савремена рачунар-
ска технологија не уништава традиционални концепт наставе Ликовне културе. 
Комбиновањем савремених и традиционалних ликовних и дидактичких медија, 
настава, учење и ликовно стваралаштво постају ефикаснији.

Будућност савремене рачунарске технологије у настави Ликовне културе 
налази се у откривању свих предности и ограничења, у његовом утицају на раз-
вој когнитивних, ликовних и креативних способности ученика.

заКључаК 

Иако резултати многобројних истраживања у нас и у свету показују да 
се применом рачунара у настави Ликовне културе може повећати ефикасност и 
квалитет ове наставе, његова примена је на самом почеку. 

Многобројни ликовни педагози још увек имају негативан став према ра-
чунару као дидактичком и ликовном медију, сумњају у његове могућности. Они 
сматрају да рачунар представља једну врсту модног тренда који не може да од-
говори специфичностима ликовне комуникације (слојевитости уметничког де-
ла, ликовном језику, специфичностима креативног процеса и индивидуалним и 
субјективним обележјима ликовног феномена), да ликовни радови настали при-
меном рачунара немају естетску вредност, да су сувише схематизовани, машин-
ски, плитки, површни и механички јер ученици приликом ликовног стваралаштва 
не могу у довољној мери пренети своје мисли и осећања. За њих је рачунарска 
уметност само варка, то је само неуспео покушај подражавања традиционалне 
уметности. 

Неки наставници страхују да би увођење савремене рачунарске техноло-
гије у наставни план и програм смањило коришћење традиционалних медија и да 
би при томе ликовно стваралаштво било угрожено (Gros, 2009).

Једна од најфундаменталнијих препрека имплементацији савремене ра-
чунарске технологије у наставне планове и програме наставе Ликовне културе 
је недовољна информатичка писменост и стручна оспособљеност, неадекватно 
искуство учитеља да овај процес организује и води.

С обзиром на брз развој информационе технологије и образовног софтве-
ра, учитељи нису мотивисани да стално прате достигнућа у овој области и да их 
примењују у настави Ликовне културе.

Да би се овакво стање превазишло, неопходно је учитеља информатич-
ки описменити, пронаћи начине да савремена рачунарска технологија постане 
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саставни део наставног плана и програма наставе Ликовне културе. Насилним 
увођењем рачунара у наставу Ликовне културе изостаће жељени ефекти. Само 
смисленом, планском и јасном акцијом друштва и школе, која ће бити спремна да 
се одрекне традиционалног модела рада и прихватањем рачунара као савременог 
дидактичког и ликовног медија могу се постићи жељени резултати у настави, 
учењу и ликовном стваралаштву.

Основни циљ примене рачунара као дидактичког и ликовног медија није 
критика постојећег стања у настави Ликовне културе, промовисање рачунара као 
,,свемоћног” медија, који може да реши све проблеме наставе, учења и ликов-
ног стваралаштва искључивањем традиционалних медија и одређене активности 
учитеља у васпитно-образовном процесу. Снага и ефикасност примене рачунара 
у настави ликовне културе треба да се огледа у стваралачкој комбинацији нових 
и традиционалних медија.
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Summary: The paper points out the need to overcome the weaknesses of the traditional model in 
teaching art so as to enable all students to develop their creative potential to the optimum level. The 
author believes that one way to overcome the existing problems should be to apply computers. The 
concluding discussion highlights that the computer does not represent a medium that can solve all 
the problems in teaching art. However, power and efficiency of computers in teaching art is to be 
reflected in the creative combination of new and traditional media. 
Key Њords: computer, child, artistic creativity.




