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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ
ЦЕНТАР ЗА МУЗЕОЛОГИЈУ И ХЕРИТОЛОГИЈУ

НАСТАВА ИСТОРИЈЕ УМЕТНОСТИ 
И ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ У СОЦИОКУЛТУРНОМ 
КОНТЕКСТУ − СРЕДЊОВЕКОВНА БАШТИНА 

У КОНТЕКСТУ САВРЕМЕНЕ ВИЗУЕЛНЕ 
КУЛТУРЕ

САЖЕТАК. У раду се образлаже социокултурни приступ настави и веза са наста-
вом ликовне уметности. Обрађује се појам наставе у социокултурном
контексту, као и специфичности и елементи контекста уметничких
предмета. Разматрају се основне теоријске поставке наставе у социо-
културном контексту, као што су стварање значења, учење као транс-
формисање културе (култура као полазиште у учењу), образовање као
овладавање културним алатима, интерсубјективност, дијалог. Након
теоријске разраде, даје се преглед једног акционог истраживања изве-
деног у средњој школи за уметничке занате. У њему се образлаже при-
мер прилагођавања наставног програма, тема и садржаја, очекивањи-
ма и искуствима ученика која доносе у учионицу из своје културне сре-
дине. Говори се о креирању наставног програма, приступа и метода по-
средством популарних интерпретација наслеђа, на примеру наставне
теме „Средњовековна уметност“. 
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Ра: је Aримљен 25. јуна 2018, а Aрихваћен за оLјављивање на сасOанку Ре:акције ЗLорника о:р-
жаном 3. :ецемLра 2018.



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА XLVIII (4)

146 ИВА Н. СУБОТИЋ КРАСОЈЕВИЋ

КЉУЧНЕ РЕЧИ: социокултурни контекст; средњовековна баштина; визуална култура;
контекст; наставне методе.

НАСТАВА У СОЦИОКУЛТУРНОМ КОНТЕКСТУ

АуOори који се Lаве насOавом из социокулOурне AерсAекOиве :е-
финишу учење као развој личносOи, а не само о:ређених, Aре
све;а ко;ниOивних, сAосоLносOи. Мно;и о: ауOора (Bruner, 2000;
Claxton, 2002; Крњаја, 2009; Rogoff, 1998), ;оворећи о Aроцесу уче-
ња, исOичу значај AреOхо:них знања, искусOава, :елања и мења-
ња соAсOвених концеAаOа Aо: уOицајем сре:ине, о:носно зави-
сно о: сиOуације учења и о:носа њених чланова. Живка Крњаја
оLјашњава учење као Aроцес разумевања који Aочиње соAсOве-
ним искусOвима и Aре:знањима, кроз инOерAреOацију (заје:ни-
шOво). ИнOерAреOација, иако Aолази о: соAсOвених AреOAосOав-
ки, искусOава и концеAаOа, није независна о: ин:иви:уе, али
зависи и о: размене мишљења и Aре;овора око значења у оквиру
заје:нице која учи (Крњаја, 2009, сOр. 18−19). Према социокулOур-
ним AолазишOима, зLо; кулOурних различиOосOи, није мо;уће у
свакој ;руAи (школи, о:ељењу) AосOавиOи исOе циљеве и очеки-
ваOи исOе исхо:е учења. За:аOак насOавника као исOраживача и
рефлексивно; AракOичара јесOе AреAознавање Oих различиOо-
сOи, анализа и разумевање конOексOа, као и Oражење о:;овора на
AиOање како о: Oих различиOосOи наAравиOи изворе за оLразовне
акOивносOи (Wells & Claxton, 2002, сOр. 7−11). Милица МиOровић
смаOра :а социокулOурни AрисOуA насOави Aре:сOавља реалну
алOернаOиву мо:елу фронOалне насOаве и оLјашњава разло;е за
Oо. Прво, овај AрисOуA има визију оLразовања у Lу:ућносOи. Дру-
;о, AрисOуA са:ржи ори;иналне и:еје и ну:и Aо:сOицаје за Aреи-
сAиOивање и рефлексију у ра:у. Треће, зLо; креирања Aро:ук-
Oивних услова за учење свако; ученика, оно је Oакође усмерено
на ученика као личносO. ЧеOврOо, о AрисOуAу нема мно;о OексOо-
ва на срAском језику и не:овољно је AознаO у нашој сре:ини
(Mitrović, 2014). Сви ови разлози Lили су :овољан Aово: насOанка
ово; OексOа, или Lар ње;ово; Oеоријско; :ела. У :ру;ом :елу, у
коме ће се изложиOи је:на сOу:ија случаја, Lиће оLразложен Aри-
мер ауOорке OексOа из соAсOвене Aраксе, у којој су AошOовани
AринциAи социокулOурно; AрисOуAа насOави.
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КУЛТУРА КАО ПОЛАЗИШТЕ − УЧЕЊЕ КАО ТРАНСФОРМИСАЊЕ КУЛТУРЕ 

Је:на о: во:ећих социокулOурних Oеорија која је нашла Aримену
и у оLразовању је кул�урно-ис�оријска �еорија �ела�нос�и (ен;л.
CHAT2). То је Oеорија о љу:ском развоју која ви:и љу:ска :рушOва
и њихове ин:иви:уалне чланове као заје:нички консOруисане
(Mitrović, 2014; Wells & Claxton, 2002). МиOровић на;лашава :а је
ово је:ини AрисOуA у коме је кулOура ценOрална у виђењу учења
и развоја. ПрисOуA на;лашава :а учешће у кулOурним Aраксама
са :ру;има и Oрансформација Oо; учешћа имају LиOне Aосле:ице
Aо учење и развој. Деца изван школе заузимају различиOе уло;е у
Aраксама заје:нице и :ео Oих искусOава неоAхо:но је AренеOи у
учионицу. Знање се Aро;ресивно консOруише, Aримењује и реви-
:ира у сарађивачким :елаOносOима са :ру;има. Процеси Aо:уча-
вања и учења нису формализовани AросOорно и временски као у
уоLичајеној учионици. ОLразовање ученика AосмаOра се као си-
мулOани Aроцес Aрисвајања и Oрансформисања кулOуре
(Mitrović, 2014, сOр. 73).

Брунер Oакође наво:и важносO оLразовања као :еловања у
кулOури и за кулOуру. ОLјашњавајући како је мо;уће сOвориOи
везу између (са)знања која се сOичу у школи и сOварно; живоOа,
он наво:и акOивно укључивање ученика сOварањем ра:ова, који-
ма ће учесOвоваOи у креирању кулOурних вре:носOи, а не LиOи
само Aасивни корисници са:ржаја Oе кулOуре. Важна Oеза коју
развија Брунер, као и мно;и :ру;и ауOори, јесOе :а школа AосOаје,
не само месOо ;:е се учи у кулOури не;о ;:е се кулOура и сOвара
(Bruner, 2000). Велс и КлексOон оLразлажући CHAT Oеорију Aри-
мењену у оLразовању, Oакође наво:е схваOање школе као сOвара-
ње кулOура и конOексOа у којима ученици развијају своје сазнајне
сAосоLносOи и и:енOиOеOе. Ови ауOори смаOрају :а се ученици
развијају ин:иви:уално као личносOи, али и :а учесOвују у креи-
рању кулOурне заје:нице (као шOо и Oа заје:ница уOиче на креи-
рање њиховe личносOи – оLразовање/васAиOање). Је:на о: кључ-
них Oеза ове Oеорије јесOе :а сви усвајамо кулOуру кроз наслеђе,
али и :а својим учешћем у њој :оAриносимо њеном развоју и
Aромени, Oе :а је циљ школе ује:но и усвајање и Oрансформација
кулOуре (Wells & Claxton, 2002). БарLара Ро;оф ;овори о Aојму за-
је�нице која учи (COL − Community of Learners) у којој су насOавни-
ци и ученици (у Aроширеном смислу и ро:иOељи) AарOнери у

2 Cultural Historical Activities Theory cf. Claxton (2002).
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учењу, јер се учење о:вија у сиOуацији у којој свако својим зна-
њем и искусOвом :аје свој :оAринос у Aроцесу сOицања нових са-
знања (Rogoff, 1998).

СоциокулOурни AрисOуA Aочива на AреOAосOавци о оLразова-
њу као конOинуираном Aроцесу, који није о;раничен на школске
акOивносOи и оLавезе, већ се Oежи Aовезивању школских и ван-
школских искусOава и знања. Према речима Милице МиOровић
„у социокулOурном AрисOуAу AреAознаје се :а се ученици у шко-
ловање укључују са Lо;аOом исOоријом лично; учешћа у разли-
чиOим Aраксама AисменосOи из свако:невно; живоOа у њиховој
кулOурној заје:ници“ (Mitrović, 2014, сOр. 74).

ЗНАЊЕ КАО СТВАРАЊЕ ЗНАЧЕЊА – ПОСРЕДОВАЊЕ У КУЛТУРИ 

Теорије које AосмаOрају оLразовање из социокулOурне AерсAек-
Oиве Aочивају на Oези :а знање није аAсOракOно, :а не AосOоји
само Aо сеLи, већ ;а осваја, Aрисваја и консOруише сваки Aоје:и-
нац у сOалној вези са својом кулOуром (Wells & Claxton, 2002). Дру-
;им речима, знање се у кулOури сOвара и Aосре:ује. У њој се значе-
ња о свеOу сOварају и реверзиLилним Aроцесом Oа нова значења
учесOвују у сOварању саме кулOуре. Ка:а кажемо у кулOури, ми-
слимо на шире и уже о:ре:нице, кулOурне кру;ове (клуLове) ко-
јима сваки Aоје:инац AриAа:а (о: Aоро:ице, Aреко различиOих
кулOурних ;руAа :о инсOиOуција, AоAуO школе) и у оквиру којих
AрихваOа сOавове, навике, су:ове (Claxton, 2002). ЗLо; Oо;а је немо-
;уће AосOавиOи универзалне циљеве и услове у различиOим сре-
:инама. Према ауOорима CHAT Oеорије, Aажњу OреLа усмериOи
Aрема акOивносOима којима Aоје:инци :олазе :о сазнања. Они
као кључна AиOања у оLразовању ви:е оLразовне ме�ије: ор;аниза-
цију у учионици, меOо:е учења и оLлике инOеракције. То не значи
:а Aажња није усмерена на насOавне са:ржаје, али ви:љиво је ра-
зумевање Oих са:ржаја у зависносOи о: захOева сре:ине. То Lи
значило Aрила;ођавање насOавних Aро;рама и курикулума о:ре-
ђеној ;руAи/;руAама ученика, Aрема њиховим очекивањима, ин-
Oересовањима и искусOвима. Такво учење и Aо:учавање мо;ући
су кроз акOивну AарOициAацију у заје:ничким сврсисхо:ним ак-
OивносOима. У школама OреLа :а се сOварају и ор;анизују учио-
ничке акOивносOи у којима се ученици ор;анизују Aрема са:ржа-
јима који их занимају, која :оносе из сво; кулOурно; окружења.
На Oај начин, Aроцес сазнавања ви:и се као конOинуирано Oранс-
формисање сеLе и окружења. Учење и Aо:учавање не :ешавају се



НАСТАВА ИСТОРИЈЕ УМЕТНОСТИ И ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ У СОЦИОКУЛТУРНОМ КОНТЕКСТУ…

ИВА Н. СУБОТИЋ КРАСОЈЕВИЋ 149

на је:ном месOу у о:ређеном OренуOку, као коначан Aроцес, већ у
сOалним и различиOим инOеракцијама и разменама значења.

СоциокулOурне Oеорије оLразовања AосмаOрају учење као кон-
Oинуирани развој личносOи. Базично AолазишOе овакво; сOава
Aре:сOавља Oеорија Лава Ви;оOско; који учење оAисује као развој
ин:иви:уе у инOеракцији са :ру;им члановима заје:нице. По:у-
чавање је релеванOно у зони наре:но; развоја, а она је Aомерена,
више не;о ко: Ви;оOско;, ка заје:ничким :елаOносOима (Mitrović,
2014, сOр. 73). Ви;оOски у ценOар расAрава о развоју виших менOал-
них функција сOавља о:нос ;овора и мишљења, а као сре:ишње
AиOање AосOавља о:нос мисли и речи. Реч је је:инсOво звука и
значења, а основна је:иница ;оворно; мишљења својсOвена чове-
ку је значење речи. Он још AосOавља важно Oеоријско AолазишOе :а
су значења речи Aроменљива и :а зависе о: учесника у ње;овом
разумевању, Oј. Aосре:овању (Vigotski, 1983). Језик као сисOем зна-
кова Aре:сOавља семио�ички сис�ем, шOо оOвара AуO исOражива-
чима који цео Aроцес овла:авања језиком анализирају као семио-
Oички Aроцес креирања и размене значења. Занимљиво је :а ево-
луционисOи Oвр:е :а коришћење оруђа и ;оворни језик имају
заје:нички неуролошки корен, шOо значи :а су ове :ве сAосоLно-
сOи из;ле:а насOале исOовремено (Tucić, 1999). Учење ;овора о:-
вија се кроз Aо:ршку и сара:њу зрелијих чланова заје:нице, о:-
носно оних који су овла:али уAоOреLом Oих семиоOичких алаOа.
АуOори који своје Oеорије ;ра:е на AосOавкама Ви;оOско; смаOрају
:а је ;лавна о:ре:ница љу:ско; учења $роцес с�варања значења –
семио�ички $роцес, и :а се он осOварује у оквиру заје:нице (Wells,
1999). Брунер, развијајући и:еје Лава Ви;оOско;, наво:и :а је „уче-
ње инOеракOивни Aроцес у коме љу:и уче је:ни о: :ру;их“ и :а је
„у Aриро:и љу:ских кулOура :а оLликују Oакве заје:нице узајам-
но исAомажућих ученика“ (Bruner, 2000, сOр. 36).

Према Гор:ону Велсу (Wells, 1999), знање се сOвара и расOе, ;о-
Oово ор;ански, у заје:ничком :еловању Aоје:инаца и сре:ине,
Aролазећи кроз чеOири сOуAња: (1) Искус�во Aо:разумева учешће
свако; Aоје:инца/ученика у различиOим акOивносOима у оквиру
ње;ове кулOуре, које он осOварује у школи или ван ње; (2) Инфор-
мације које :оLија „из :ру;е руке“, о: о:раслих/насOавника, Oа-
кође нису информације у Oра:иционалном смислу (Oачне, не-
Aроменљиве), већ увек Oуђа Oумачења искусOава и значења.
Слично ;овори и К. Фри:ман ка:а каже :а „насOавници увек ин-
OерAреOирају инOерAреOације“ (Freedman, 1998).; (3) Грађење зна-
ња (knowledge building) заAраво је Aроцес ;рађења значења, мења-
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ња AреOхо:них концеAаOа у :ијало;у са :ру;им учесницима; (4)
Разумевање које из Oо;а Aроизлази највиши је сOуAањ знања, оно је
заAраво ин�иви�уално формирано знање, насOало на основу AреO-
хо:них сOуAњева, оно је лично и неAосре:но, холисOичко и инOу-
иOивно и оно Lи OреLало :а Lу:е циљ свих оLразовних акOивно-
сOи. Ка:а се разумевање осOвари, оно је оријенOисано ка :аљем
:еловању, јер Oако AосOаје ново искус�во и Oиме заAочиње нови
циклус (или сAиралу) знања (Wells, 1999). Брунер развој Aроцеса
учења Oумачи на сличан начин, сAиралном Aро;ресијом у коме
AочеOак ника:а није незнање, већ увек о:ређена Aре:знања и
концеAOи, а :аљим учењем се реви:ира оно шOо се AреOхо:но
знало, или се Oо замењује консOруисањем нових концеAаOа који
AосOају оквир као о:;овор на искусOво у учењу, а заOим сре:сOво
:аље; разумевања. Слично и Крњаја оLјашњава конOексOуално
учење − као Aроцес разумевања који Aочиње соAсOвеним иску-
сOвима и Aре:знањима, кроз инOерAреOацију (заје:нишOво). Ин-
OерAреOација, иако Aолази о: соAсOвених AреOAосOавки, искусOа-
ва и концеAаOа, није независна о: ин:иви:уе, али зависи и о:
размене мишљења и Aре;овора око значења у оквиру заје:нице
која учи (Крњаја, 2009, сOр. 18−19). Ова ауOорка Oакође наво:и :а је
циљ Aо:учавања :а Aомо;не онима који уче, :а реконсOруишу
своје разумевање, :а научено Aоново науче на :ру;и начин, шOо
се осOварује кроз ;рађење заје:ничких значења. Значење, је, на-
во:и Крњаја, „сOално оOкривање смисла“ (Krnjaja, 2008, сOр. 295).
На овај начин социокулOурне Oеорије оAисују знање као конOи-
нуирано Oрансформисање сеLе и окружења, и њихову међусоLну
зависносO.

ДИЈАЛОГ

У социокулOурном AрисOуAу, насOава се AосмаOра као иманенO-
но :ијалошки Aроцес, а :ијало; се ви:и као основа Aо:учавања и
учења (Mitrović, 2014). Гер;енови већ у Aо:наслову своје књи;е,
засOуAајући AолазишOа конс�рукционизма, су;еришу :а је кључ за
разумевање и консOрукцију значења − улазак у :ијало; (Gergen &
Gergen, 2006). И ови ауOори засOуAају сOав :а нема значења само;
Aо сеLи, већ само у оквиру :ијало;а и са;ле:авања различиOих
Aозиција, о:носно AерсAекOива, са којих се значења консOруишу.
Ово AоOврђује AолазишOе :а оLразовање не AосOоји мимо :ру-
шOва и свих макро и микро о:носа које се у је:ној социјалној ;ру-
Aи развијају и оLликују је. То Aружа мо;ућносOи за развој инOер-
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AреOаOивних меOо:а у насOави − о: са;ле:авања различиOих
суLјекOивиOеOа Aоје:иначних ученика, насOавника и њихове ин-
Oеракције, :о Oумачења насOавних са:ржаја. Уколико консOруи-
шемо свеO AуOем међусоLне комуникације, значи :а морамо
имаOи о:ређен :о;овор о AрихваOању о:ређених значења, а Oо
значи :а о њима :ијалошки расAрављамо. ПиOања која ученици у
Oоку Aроцеса учења/насOаве AосOављају веома су значајна, јер
кроз њих онај ко Aо:учава уAознаје начин мишљења и из;ра:ње
значења оно;а ко учи (Крњаја, 2009). У овако виђеној насOави, на-
сOавници инсисOирају на вишесOруким о:;оворима на исOо Aи-
Oање како Lи уLе:или ученике :а не AосOоји само је:ан исAраван
о:;овор и како Lи их ослоLо:или сOраха :а искажу своје мишље-
ње макар се оно косило са AреOхо:но изнесеним. ХерменеуOичка
свесO се о:ликује оOвореношћу, која има ло;ичку сOрукOуру Aи-
Oања. ПошOо AуO свако; сазнања во:и кроз AиOање, Oиме се оно
шOо је уAиOано AосOавља у о:ређену AерсAекOиву и Aоказује :а је
Oо нешOо оOворено. ТексOове и арOефакOе можемо разумеOи само
ако смо разумели AиOање на које су они о:;овор. СOо;а се морамо
AоOру:иOи :а се Oо AиOање реконсOруише, а Oај Aроцес се о:вија
уAраво AосOављањем AиOања (Га:амер, 2011). Перс$ек�ивнос� као
у;ао AосмаOрања, како је :ефинише Брунер, важан је асAекO уче-
ња кроз :ијало;, јер је Aовезан са референOним оквиром у оквиру
ко;а се консOруише Lило које значење. ЗLо; Oо;а је је:ан о: оA-
шOих циљева оLразовања схваOање референOне Aозиције у о:но-
су на :ру;е и мо;ућносO разумевања :ру;их и :ру;ачијих сOавова
који Aроизво:е о:ређена значења, као и мо;ућносOи ко-кон-
сOрукције значења из размене Oих сOавова. Како Брунер каже,
овај „јанусовски“ асAекO оLразовања ;а чини оAасном занимаци-
јом, али и врло важном јер се налази у сржи и самом корену ин-
OерAреOаOивносOи (Bruner, 2000, сOр. 28–30). 

Је:на о: кључних AосOавки :ијалошке насOаве је, Aрема Бруне-
ру, концеAO нара�ивнос�и. НажалосO, чесOо се :ешава :а се оLра-
зовни сисOеми о:носе Aрема ономе шOо се назива „умећа нара-
Oивно; исказа“ као украсу, не као важном умећу и мо;ућносOи за
развој личносOи. Тако се занемарује о;ромни AоOенцијал „нара-
Oивне осеOљивосOи“, која је кључна за сOварање значења кроз :и-
јало;е. Тиме се :оOиче и AиOање и:енOиOеOа (ин:иви:уално; и
кулOурно; и свих њихових AреAлиOања), као и очувања наслеђа.
Као шOо је назначено, социокулOурне Oеорије као је:ан о: најва-
жнијих циљева које школа сеLи OреLа :а AосOави, ви:е уAраво ра-
звој целокуAне личносOи и њено уклаAање у сложени сисOем
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кулOуре, сOварање осоLа које су свесне кулOуре којој AриAа:ају и
својим :еловањем учесOвују у сOварању кулOурних значења. У
суAроOном, школа AосOаје месOо социјалне реAро:укције (Бур:и-
је, Пасерон, 2012). Са сOановишOа оLразовања као формирања са-
мосвесOи у оквиру соAсOвене кулOуре, је:ан о: циљева јесOе ра-
звој кулOурне AисменосOи, у којој ученици уче :а разумеју више-
значне кулOурне са:ржаје, чији су и сами корисници, учесници и
сOвараоци.

ИНТЕРСУБЈЕКТИВНОСТ 

СуQјека�ска $озиција ученика је неминовносO у социокулOурном
разумевању конOексOа насOаве, а њихово разумевање и :еловање
Aриликом овла:авања знањима су Aримарни. Очи;ле:но је :а је
важно исOаћи и суQјека�ску уло&у нас�авника у о:носу на курику-
лум и AроAисане циљеве, као и у инOеракцији са ученицима. То,
наравно, не Aо:разумева насOавника као неAрикосновени ауOо-
риOеO, већ наAроOив, као осоLу која креира услове ра:а (у учио-
ници и ван ње) и усмерава ученике ка јасним циљевима. ЗLо;
Oо;а неки ауOори ;оворе о Aроширењу и новом са;ле:авању на-
сOавничких уло;а, који више није сAољни на:зорник већ ли:ер
;руAних акOивносOи (Rogoff, 1998), :ири;енO (Bruner, 2000) или
ре:иOељ (Ивић, Пешикан, АнOић, 2001), који заје:но са чланови-
ма своје заје:нице, Oумачи и оживљава са:ржаје о којима се учи.
Схо:но Oоме, ученици као акOивни учесници Aреузимају своју
о:;оворносO, како за соAсOвено оLразовање Oако и за функциони-
сање ;руAе (Rogoff, 1998).

У Oом смислу, већина ауOора исOиче значај ин�ерсуQјек�ивно-
с�и као сAосоLносOи :а се разуме Oуђе мишљење, кроз језик, Aо-
креOе или на неки :ру;и начин (Bruner, 2000, сOр. 34), о:носно као
разумевање ;рађења Oуђих концеAаOа у Aроцесу учења и ;рађења
зна(че)ња. ИнOерсуLјекOивносO је је:ан о: кључних Aојмова у
AрисOуAу формирању личносOи, кулOурне заје:нице и оLразова-
њу као њиховом важном се;менOу. ИнOерсуLјекOивносO Aре:сOа-
вља уAраво ову везу Aоје:инаца и њихових и:енOиOеOа који се не
формирају мимо, већ унуOар кулOурне заје:нице којој AриAа:а-
ју, и Oо уAраво сOварањем/консOрукцијом и разменом значења.
Свака врсOа (не само рационално;) израза Aружа мно;е мо;ућно-
сOи :а се развију различиOи оLлици изражавања и разумевања,
или сазнања о свеOу који нас окружује. Нео:војива о: инOерсу-
LјекOивносOи је ин�еракција, сOајалишOе :а су сOицање знања и
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комуникација крајње међузависни (Bruner, 2000, сOр. 28–30). Ако
се знање сOвара и консOруише у живој размени мишљења, иску-
сOава, сOавова, чињеница, Oо значи :а је Aроцес консOруисања
значења конOексOуализован и неAоновљив, о:носно :а се не
може у AоOAуносOи Aре:ви:еOи и исAланираOи, јер Aре:сOавља
инOеракOивни Aроцес различиOих ин:иви:уа у сAецифичном
OренуOку и сиOуацији. Јасно је :а ова Aозиција уки:а насOавника
као ауOориOеO који Aо:учава, чији је су: неAрикосновен, а учени-
ке AосOавља на месOо акOивних суLјекаOа који међусоLно, уз/са
насOавником креирају и :ају значења свеOу о коме уче. Ка:а се
кроз :ијало; и заје:ничке вођене акOивносOи AосOиже заје:нич-
ко разумевање, Aраве се сAоразуми на основу којих се заје:но :о-
носе о:луке, Oа:а се хијерархијски о:носи моћи „на:“ мо:ифи-
кују у :ељење моћи „са“ на основу криOичке рефлексије (Krnjaja,
2010). Такав Aроцес мо;ућ је и усAешнији уколико насOавници ра-
зумеју начине :ечије/ученичке консOрукције сOварносOи и мо-
;ућносOи њихово; разумевања свеOа, јер ће Oако моћи :а се
осOвари инOеракција која је заисOа :восOрана и :ијалошка. Само
Oаква насOава може LиOи сврсисхо:на, јер укључује AоOенцијале
свих учесника у насOави, као и AоOенцијале ресурса сре:ине/
кулOуре у којој се насOава о:вија, а Oиме Oежи развоју личносOи и
разумевању соAсOвене кулOуре у којој се личносO развија.

ЕЛЕМЕНТИ КОНТЕКСТА УМЕТНИЧКИХ ПРЕДМЕТА

У Aокушају усAосOављања везе између нових AосOавки исOорије
умеOносOи и сOу:ија визуелне кулOуре са је:не сOране, и са :ру;е
сOране, Aе:а;ошких Oеорија које акценаO сOављају на сAецифич-
носO конOексOа у коме се насOава о:вија, фокус исOраживања сOа-
вљен је на ученичку инOерAреOацију и суLјекаOски Aоложај сва-
ко; учесника у Aроцесу, како насOаве Oако и разумевања
ликовно; наслеђа. ОLе хуманисOичке науке у својим наве:еним
меOо:олошким AолазишOима крећу о: AреOAосOавке :а су наша
Oела и умови као Aосре:ници и сOвараоци значења снажно оLли-
ковани и о:ређени кулOуром (Belting, 2013; Bruner, 2000). Сваки
ученик као акOивни учесник у насOави, AосмаOра се као ризница
искусOава и знања, :ра;оцених и незаоLилазних као AолазишOе
за нова Oумачења, разумевање и конOексOуализацију наслеђа. И у
случају Oумачења форми и са:ржаја умеOничких :ела, у свакој
сре:ини (кулOурној ;руAи, Aа и учионици/разре:у) и за свако;
Aоје:инца увек је реч о сOварању нових значења, а не о Aуком
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AрихваOању чињеница или већ Aре:ложених Oумачења. НасOав-
ник је у Oаквом Aроцесу Oакође Aосре:ник/ме:иј, онај који оOва-
ра изворе знања. Кроз OексOове, своја искусOва и Oумачења он/а
:аје уви: у Lо;аOу ризницу различиOих извора Aреко којих нам се
Aриказује наслеђе AрошлосOи. Тако се Aроцес учења и разумева-
ња умеOничко; наслеђа усAосOавља као :ијалошки Aроцес, Aро-
:укOиван/сOваралачки, а не реAро:укOиван. Неминовно је :а се
враOимо на AочеOак оLразовно; Aроцеса – на AиOање циља. Кроз
насOавничку Aраксу, сOално се суочавамо са AиOањима: шOа ми
можемо или OреLа :а научимо своје ученике ка:а је реч о насOави
чији је Aре:меO изучавања умеOносO? Ш�а нам може „рећи“ слика,
о чему све и о коме она све�очи? Ко нам �о &овори, ко (или ш�а) нам се
оQраћа? Да ли је �о слика сама, ау�ор, наручиоци, ликови са слике, они
који су је касније вре�новали и о�лучивали о њеној су�Qини? Да ли $о-
с�оји ин�еракција између њих и $осма�рача у музеју, о�носно ученика
у си�уацији учења? (Subotić Krasojević, Trifunović, 2016).

Крњаја конOексO :ефинише као „мрежу о:носа између разли-
чиOих :елова целине, о:ређен елеменOима и инOеракOивним :и-
намичним везама који је чине“ . Оно шOо чини Oе елеменOе кон-
OексOа и мрежу о:носа, Aрема овој ауOорки, јесу: унуOрашњи
(лични) конOексO – искусOво, Aре:знање, AреOAосOавке, концеA-
Oи и Oеорије и њихов развој и конOексO сAоља − уOицај насOавника
и :ру;их, ваншколских искусOава на Aромену концеAаOа и Oеори-
ја (Крњаја, 2009, сOр. 10–15). Бу:ући :а је је:ан о: важних Aре:у-
слова сOварање услова „за“ и „у“ сиOуацији учења, AрисOуA на-
сOави у исOраживању Lио је усмерен уAраво Aрема креирању ме-
Oо:а у о:носу на сAецифичне услове у којима се насOава о:вија.
СоциокулOурни конOексO у коме се о:вија насOава исOорије умеO-
носOи анализиран је кроз о:носе широке мреже учесника у
школском Aроцесу: сAецифичносOи школе (за умеOничке зана-
Oе), насOавно; Aро;рама, Oежњи и концеAOима насOавника и уче-
ника и сре:ине (кулOурних ;руAа којима AриAа:ају). ПосеLна Aа-
жња је усмерена на инOеракцију насOавника и ученика у кон-
креOној сре:ини и укључивање нових слика − савремених
визуелних ме:ија и са:ржаја AоAуларне кулOуре који су :оми-
нанOни извор сазнања ученика и Aре:сOављају :ео кулOуре у ко-
јој они акOивно учесOвују у (ваншколском) живоOу. ВажносO ко-
ришћења нових ме:ија и слика које се њима сOварају у школском
оLразовању има уло;у у усAосOављању веза између учења у шко-
ли и ван ње, шOо је, како је Aоказано, је:но о: важних AолазишOа
социокулOурних Oеорија. 
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ОБРАЗОВАЊЕ И СЛИКЕ

ОLразовање се у XXI веку о:вија кроз и у савременој визуелној
кулOури, у школској и ваншколској сOварносOи, у сOалној изложе-
носOи и инOеракцији са сликама. Нека исOраживања о уAоOреLи
савремене визуелне кулOуре у насOави Aоказују :а ученици чесOо
AосOављају сеLе у фикOивни свеO (ви:ео и;ара, филмова, серија,
чак и реклама) и корисOе ;а као сOан:ар:е на основу којих Aросу-
ђују реалносO (Freedman, 2003). Поре: Oо;а шOо исOорија умеOно-
сOи расвеOљава конOексOе, смаOрајући :а социјалнокулOурни о:-
носи сOварају визуелно Aоље, Aоје:ини исOраживачи визуелне
кулOуре засOуAају сOав :а је Aроцес реверзиLилан, о:носно :а ви-
зуелно оLликује социјално Aоље (Mitchell, 2002). ОLразовање у
оквиру визуелних умеOносOи мора се LавиOи Aре:меOима, значе-
њима, намерама, наменама и функцијама визуелне умеOносOи са
којом се ученици свако:невно срећу и у којој учесOвују. Њен ва-
жан асAекO који се у оLразовању мора узеOи у оLзир је :а она има
уOицај на формирање и:енOиOеOа, у :восOруком смислу: ;ле:ања
и сOварања. Визуелна кулOура, као највећи :ео свако:невно; ис-
кусOва мора се ви:еOи као реалносO, и мора се узеOи у оLзир у на-
сOави умеOносOи. Ако желимо :а ученици разумеју свеO у коме
живе, оLразовање мора :а сOави фокус на савремену визуелну
кулOуру, а ценOрално месOо за њено разумевање и криOичко Aро-
мишљање, као и сOварање њеним сре:сOвима и ме:ијима, јесOе
насOава умеOничких Aре:меOа (Lез оLзира на назив Aре:меOа који
је у уAоOреLи у Aро;раму). КонсOрукција значења слике и разли-
чиOи мо;ући начини за њену инOерAреOацију су сложен за:аOак,
али и велики, а чини се не:овољно искоришћен AоOенцијал на-
сOаве који има за циљ оLразовање визуелно $исмених $оје�инаца, Aу-
Lлике и учесника у кулOури које оLразујемо. 

Несумњиво је :а насOавник мора вла:аOи својим насOавним
Aре:меOом као научном :исциAлином и сOално оLо;аћиваOи
своја знања, AраOећи развој и меOо:олошке новине у својој :и-
сциAлини, како Lи мо;ао :а ;а AреоLликује и Aрила;о:и AоOреLа-
ма свако; ученика. Циљ насOаве никако нису сами насOавни са-
:ржаји Aре:меOа, већ Aовезивање Oих и :ру;их са:ржаја са Aо-
OреLама, инOересовањима, схваOањима и мо;ућносOима ученика
у оквиру комAлексно; конOексOа у коме се заје:но налазе. Школа
на Oај начин AосOаје :ео сOварно; живоOа, и Oо онај у коме све Aо-
чива на ра:озналосOи, оOвореносOи, ср:ачносOи, :оживљају. На-
сOава умеOносOи виђена и осOварена у конOексOу, може AосOаOи
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мо:ел кулOурално; AрисOуAа школи, у коме се не;ују :ијалошки,
исOраживачки, оOкривачки Aроцеси, у коме се :о знања :олази
инOерAреOацијом. У Oаквој школи акценаO је на сOварању (слика
и значења), она се оAире хијерархијским и унаAре: о:ређеним
вре:носOима и ауOориOеOима, а своја значења и ауOориOеO ;ра:и
Aоверењем, разумевањем и ра:ошћу.

СТУДИЈА СЛУЧАЈА: СРЕДЊОВЕКОВНО НАСЛЕЂЕ 
И ДИГИТАЛНИ УРОЂЕНИЦИ

Циљ исOраживања Lио је Aрила;ођавање Aро;рама и њиме Aре:-
виђених са:ржаја насOавно; Aре:меOа ИсOорија умеOносOи за
:ру;и разре: сре:ње; умеOничко; оLразовања, ученичким оче-
кивањима, Aре:знањима и искусOвима која Aочивају на сликама
савремене кулOуре. ТреLало је осмислиOи AрисOуA и из ње;а а:е-
кваOне меOо:е у насOави који су засновани на Aревазилажењу ра-
злика између Aре:виђених насOавних са:ржаја и ученичких оче-
кивања ка:а је реч о сре:њовековној кулOури.

Главна о:ре:ница AрисOуAа насOави, на основу којих су врше-
не Aромене са:ржаја и Aримена меOо:а, Lило је AошOовање узаја-
мно& кон�екс�а у насOави – разумевање конOексOа AрошлосOи из
Aозиције ученика и њихове кулOуре. Узимајући у оLзир о:аLране
везе кулOура AрошлосOи и са:ашњосOи, исAиOивало се како се у
насOави може AосOићи шOо целовиOије Oумачење ликовно; на-
слеђа, имајући у ви:у ње;ове различиOе асAекOе, као и $ерс$ек-
�ивнос�. ПриOом су се је:нако AошOовали и асAекOи које Aре:ла-
же Aро;рам, као и они које Aре:лажу ученици. ИсOраживање је,
Oакође, имало за циљ :а исOражи неке о: мо;ућих начина на који
�и&и�ални урођеници ;ле:ају и :оживљавају ликовно наслеђе. Као
шOо Пренски на;лашава „највећи AроLлем у оLразовању је чиње-
ница :а наши насOавници као �и&и�алне $ри�ошлице ;оворе засOа-
релим језиком (језиком Aре:и;иOално; :оLа), Oешком муком Aо-
:учавају AоAулацију која ;овори AоOAуно новим језиком“
(Prensky, 2001). То значи :а морамо размоOриOи AрисOуA насOави
и са:ржаје који из њих Aроизлазе, а не само корисOиOи Oехничке
мо;ућносOи нове Oехноло;ије.

Анализа насOавно; Aро;рама и анализа уво:но; уAиOника који
је рађен са ученицима :ру;о; разре:а сре:ње школе за умеOнич-
ке занаOе „ТехноарO Бео;ра:“, Aоказале су :а AосOоје несу;ласице
између насOавно; Aро;рама и ученичких очекивања, о:носно не-
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усклађеносO између Aре:ложених насOавних Oема и са:ржаја са
Aре:знањима која ученици :оносе у учионицу, Aосре:ованих са-
временом кулOуром. На основу реAрезенOаOивно; узорка који
чини 63 ученика из 3 о:ељења, :ошло се :о закључка :а је мо;уће
и Aожељно измениOи AрисOуA Oемама које се оLрађују. Са је:не
сOране, о:лучено је :а се наAрави заокреO Aрема са:ржајима који
OреOирају сре:њовековно наслеђе у савременим ме:ијима. Са
:ру;е сOране, меOо: и акOивносOи за ученике OреLало је :а их
Aо:сOакну :а се, кроз соAсOвено искусOво и акOивно учешће у на-
сOави, о:носно Oумачење наслеђа, шOо више Aовежу с њим.

Ду;о;о:ишње искусOво у насOавној Aракси са ученицима умеO-
ничких Aрофила Aоказало је :а највећи оOAор учењу и најмања за-
инOересованосO AосOоје ка:а се оLрађују оLласOи сре:њовековно;
наслеђа. Је:ан о: разло;а јесOе и Oо шOо ученици не Aроналазе :о-
вољно :о:ирних Oачака са соAсOвеном кулOуром (шOо је Aоказао
уAиOник). Према знањима сOеченим у :оOа:ашњем школовању са
којима ученици :олазе на часове3, :оминанOни концеAO (Aре:-
сOава) о сре:њем веку ко: већине ученика се заснива на на:моћи
цркве и верским сукоLима, Oе оOу:а и :аље расAросOрањен кон-
цеAO „мрачни сре:њи век“, чак и ако се о њему у уџLеницима
више и не ;овори, или се о њему криOички расAравља. С :ру;е
сOране, AосOоји романOичарски концеAO „злаOно; :оLа сре:њове-
ковне СрLије“. МеђуOим, Aрема искусOвима и учешћу ученика у
савременој визуелној и AоAуларној кулOури, која Aо:разумева
и;рице, филмове, серије, сOриAове, концеAOе оживљавања исOо-
рије и наслеђа, као шOо су LARP4 и Cosplay5 који AосOају све AоAу-
ларнији међу мла:има, и:еје о сре:њовековној еAохи више су ма-
;ичне не;о мрачне. СOо;а је исOраживање ново; AрисOуAа насOав-
ним са:ржајима и меOо:ама заAочело као Oежња за
Aревазилажењем јаза између исOорио;рафско; AрисOуAа AрисуO-
но; у насOавним Aро;рамима и уџLеницима и ученичких иску-
сOава која се Oичу уAоOреLе сре:њовековне LашOине у оквиру са-
времене визуелне и AоAуларне кулOуре. ПриAремна фаза исOра-
живања Aоказала је :а је њихова Aре:сOава о сре:њем веку :осOа
широка и :а Aревазилази и са:ржаје и OемаOске оквире Aре:виђе-
не Aро;рамским назнакама.

3 Ученици умеOничких Aрофила са којима је рађено исOраживање насOаву
исOорије имају :ве ;о:ине, шOо значи :а су они о еAохи сре:ње; века већ
учили у Aрвом разре:у, као и у основној школи.

4 Live action role-playing game (LARP) 
5 Costume Play 
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НасуAроO ранијем насOавничком искусOву и незаинOересова-
носOи ученика за еAоху, Aоказало се :а је инOересовање ово; AуOа
Aрилично велико. Након анализе и ;руAисања Aојмова о којима
су ученици ;оворили и Aисали, уOврђено је :а су заје:нички име-
ниOељи за све ове са:ржаје Lили виOешOво и фанOазија, Oе :а Lи
синOа;ма „мрачни сре:њи век“ мо;ла LиOи иAак замењена :ру-
;ом − „фанOасOични сре:њи век“ (Baltrušaitis, 1981). Измењен Aри-
сOуA насOави Oемељио се на меOо:олошком Aомерању AрисуOном
у хуманисOичким наукама ка Aроучавању сре:њовековне LашOи-
не у конOексOу савремених AоAуларних са:ржаја, као и осврOању
ка исOорији AриваOних живоOа и шире визуелне кулOуре не;о шOо
су (у Aро;раму наве:ени) црквена архиOекOура, скулAOура и сли-
карсOво.

Имајући у ви:у Oо :а су ученици као :оминанOне са:ржаје из
којих су развили Aре:сOаве о сре:њовековној кулOури, наво:или
и;рице, као и чињеницу :а је као је:ан о: :оминанOних сре:њо-
вековних концеAаOа AреAознаOа ви�ешка кул�ура, основни кон-
цеAO извођења насOаве замишљен је на сле:ећи начин: ученици
ће LиOи Aо:ељени у ;руAе које ће Aре:сOављаOи ви�ешке &ру$е, а
све ;руAе у оквиру о:ељења заје:но ће чиниOи виOешки ре:. Све
насOавне је:инице оLрађиваће се Aо AринциAу ;руAно; ра:а, а
Aравила Aонашања о:ре:иће сами чланови ;руAе у скла:у са сво-
јим „виOешким ко:ом“ који ће LиOи њихова инOерAреOација ви-
Oешких врлина OрансAонована у са:ашње време. ГруAе ће :оLија-
Oи за:аOке као мисије које OреLа :а Aређу, а ка:а Lу:е Lило Aо-
OреLно, сукоLиће своје сOавове на „виOешком Oурниру“.
ВиOешOво је OреOирано и као Oема и као меOо: у насOави. ИнOер-
AреOација и разумевање ово; Aојма имало је кључну уло;у у кре-
ирању каракOерисOика насOавно; Aроцеса који Aо:разумева
оLлике ра:а, насOавне Oеме, као и акOивносOи за ученике.

ЗаOим се AрисOуAило разра:и ново; Aлана насOаве у коме се су-
;еришу нови са:ржаји и меOо:и у насOави исOорије умеOносOи.
Теме нису ор;анизоване Aрема хронолошкој и исOорио;рафској
линеарносOи, већ Aрема оним елеменOима које су ученици о:ре-
:или као важне. Извршено је Aре;руAисавање насOавних Oема и
са:ржаја, као и Aовезивање са савременим сликама сре:њовеков-
но; наслеђа. ПрисOуA и Aлан о Aре;руAисавању са:ржаја :ао је
оквир за акOивносOи којима су се са:ржаји оLрађивали. Сам ме-
Oо: креиран је на основу (ко: већине) :оминанOних концеAаOа
комAјуOерских и;ара и савремених ме:ија и са:ржаја који LашOи-
не сре:њовековно наслеђе (и;рице, филмови, серије). НасOавни
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са:ржаји Oакође су Aрила;ођени Oим концеAOима, Oако шOо су
Aронађене о:ређене значењске везе са Aре:ложеним насOавним
са:ржајима у Aро;раму. Из њих су из;рађене акOивносOи у којима
се ученици AосOављају у сиOуације које оживљавају еAоху о којој
уче, Oе Lи се Oакво учење мо;ло назваOи ин�ер$ре�а�ивним иску-
с�веним учењем. АкOивносOи су усмерене ка реконс�рукцији еAохе
сре:ње; века, у којој ученици на различиOе начине :оLијају уло;е
у којима OреLа :а уAознају и разумеју �ух времена.

ИсOраживање је Aоказало :а је Aовезивање са савременим сли-
кама наслеђа веома Aо:сOицајно, и ка:а је реч о :ословном кори-
шћењу у AоAуларној кулOури (нAр. OаAисерија Дама и је�норо& у
сцено;рафији филмова о Харију ПоOеру) која Aро:уLљује инOере-
совање за уAознавање и разумевање, и ка:а је реч о концеAOуал-
ним Aовезивањима (нAр. анализа кулOуралних о:носа коришће-
њем асоцијација на серију И&ра $рес�ола или инOерAреOација
сре:њовековних AорOала као Aролаза у :ру;е :имензије/свеOове).

Пример Aрила;ођавања насOавно; Aро;рама Aри оLра:и на-
сOавне Oеме „КулOура и умеOносO сре:ње; века“ јесOе је:ан Aри-
мер, из;рађен на основу сAецифичносOи конOексOа у је:ној ;ене-
рацији ученика. Оно шOо је исOраживање чинило мо;ућним у
више о:ељења је:не ;енерације јесOе Oо :а су сви исAиOани уче-
ници, укључени у исOраживање, :авали о:;оворе о: којих се мо-
;ла сOвориOи OемаOска целина у оквиру које су Aрила;ођени на-
сOавни са:ржаји. Врло је мо;уће :а Lи у некој :ру;ој сре:ини
уво:ни уAиOник :ао :ру;ачије Aо:аOке, који Lи захOевали изме-
ну Aлана и нове OемаOске оквире. МеђуOим, оно шOо Lи осOало
исOо јесOе AрисOуA наслеђу сре:ње; века, који Lи се ;ра:ио на ин-
Oересовањима и разумевањима ученика која су сOекли својим
:оса:ашњим учењем и искусOвима.

На основу анализе изве:ених часова (Oоком чиOаво; Aолу;о:и-
шOа) Aоказује се :а је мо;уће оLра:иOи насOавне Oеме и са:ржаје
који су Aланом и Aро;рамом Aре:виђени на ефикаснији и функ-
ционалнији начин уколико се о:сOуAи о: чисOо исOорио;рафско;
AрисOуAа насOавној Oеми. Даље се ви:ело :а се уAраво на основу
меOо:олошко; заокреOа сOвара меOо: који се може AримениOи у
насOави која својим циљевима о:сOуAа о: Oра:иционално; Aри-
сOуAа у коме је ;лавни циљ реAро:укција ;оOових знања. Такође,
Aоказано је :а ученици AосOају ан;ажованији, заинOересованији,
Aро:укOивнији и креаOивнији ка:а имају мо;ућносO :а насOавне
Oеме инOерAреOирају из различиOих AерсAекOива, ка:а свесO о на-
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слеђу развијају Aомоћу Aојмова, Aре:сOава и Aроцеса које у њихо-
вој кулOури Oрају и AосOоје.

ЗАКЉУЧАК Изве:ено исOраживање афирмише суQјека�ски $оложај ученика и
не;ује значај ин�ерсуQјек�ивнос�и као сAосоLносOи :а се разуме
Oуђе мишљење као и уважавање различиOих ин:иви:уалних ис-
кусOава, моOива, инOересовања, Aо:сOицајних за различиOа Oу-
мачења и различиOе оLлике ра:а. Полази се о: ученика као ри-
знице искусOава која се мо;у укључиOи у ин:иви:уалне и ;руAне
сазнајне и развојне Aроцесе. Поре: Oо;а, афирмише се учење као
:еловање у кулOури, у учионици и ван ње, као и Aо:сOицање ра-
зличиOих акOивносOи у којима школа AосOаје учесник у кулOури.
ТреOира се насOава умеOносOи као Aоље у коме се мо;у осOвариOи
различиOи нивои сара:ње, размене, сазнања, и која за циљ има
развој свих асAекаOа личносOи, укључујући ко;ниOивне, афек-
Oивне и социјалне сAосоLносOи. Учење о ликовном наслеђу Aо-
смаOра се као учење о и у кулOури и као Aроцес самосAознаје у
оквиру исOе. ИсOраживање је Aочивало на уочавању и анализи
кулOурних различиOосOи, о:носно сAецифичносOи конOексOа на-
сOавне сиOуације на основу којих се ;ра:е и развијају AрисOуAи и
меOо:е у насOави.
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SUMMARY SOCIOCULTURAL APPROACH TO LEARNING AND TEACHING ART 
AND VISUAL CULTURE: MEDIEVAL HERITAGE

IN THE CONTEXT OF MODERN VISUAL CULTURE 

The subject of the paper is a sociocultural approach to a teaching/
learning process, regarding contemporary context of the situation in
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which that process is happening. The first segment of the paper is
based on theoretical sociocultural approach to learning, especially
CHAT (Cultural Historical Activities Theory). It emphasizes a role of
culture in education, and shows learning as a meaning making
process, which depends on all of its participators and the context.

Second part is devoted to a process of teaching and learning art
and visual culture. Case study shows an example of sociocultural
approach to the medieval heritage. According to a school knowledge
of our high school students, the key ideas of medieval period are
based on power of church and religious wars. But, according to their
activities in contemporary visual culture (games, films, series, comic
books, LARP) these ideas become more magical than dark. They are
interested in such themes of visual culture as dragons, weapons,
knights, chivalry code, and fantastic beings. This paper intends to fill
the gap between scientific historical approach of the curriculum and
textbooks and students' experiences of visual and popular culture.
The approach is based on methodologies of humanistic sciences that
research medieval heritage in context of pop-cultural contents, as
well as the context of history of private lives and wide visual culture.
Having in mind the postulates of contemporary teaching and learn-
ing that depend on the context, the aim of the paper is searching for
the teaching methods that will lead to cooperative interpretation
and understanding of different cultures.

KEYWORDS: sociocultural approach to learning; medieval heritage; visual culture;
context; teaching methods.
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