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ПРЕдГОВОР
Монофрафија под насловом „Школа и ИКТ- могућности примене и
перспективе развоја у настави ликовне културе“, настала је као резултат
вишегодишњег проучавања аутора који су пратили развој, могућност
примене ИКТ (информационо-комуникационе технологије) у школи, у
настави ликовне културе.
Монографија је конципирана тако што су аутори најпре анализирали
појмове васпитање, образовање и школа, при чему су посебан акценат
ставили на квалитетну школу, улогу наставника, ученика у њој,
карактеристике, курикулум и комуникацију квалитетне школе. Затим су
објаснили појам ИКТ, анализирали наставу ликовне културе, особености
ове врсте наставе и на крају начине, могућности на који се ИКТ примењује
у настави ликовне културе.
Основни разлог који су аутори имали, при конципирању ове
монографије јесте схватање да се под утицајем информационокомуникационих технологија наш свет интензивно мења, да су постале
свеприсутне и да исте прожимају сваки део наших живота. У данашњем
времену , тешко је замислити било који сегмент у којима информационо-
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комуникационе технологије нису мање или више присутне. То се може
приметити у електронској

и дигиталној

комуникацији, где су ИКТ

допринеле стварању цивилизацији слике, у којој визуелно поново
преузима примат над вербалним, цивилизације у којој смо засути
мноштвом различитих слика са телевизије, филма, рачунара, таблета
мобилних телефона.
ИКТ су постале саставни део процеса образовања,

учења и

подучавања у школама у скоро свим наставним предметима. Данас
увелико преовлађују позитивни ставови о примени ИКТ у настави, иако
технологија сама по себи не учи. Утицај ИКТ највише зависи од стратегија
које се примењују у образовању.
Визуелни медији су свакодневно присутни у животима ученика што
је један од разлога зашто ИКТ би требало да буду укључене у наставу
ликовне културе. На основу актуелне уметничке праксе која често укључује
и ИКТ у стварању радова визуелних уметности, произилази и потреба да
се савремени медији изражавања укључе у стваралаштво у настави
ликовне културе. Ученици долазе у школу са богатим искуством, њихово
интересовање за информационо комуникационе технологије и искуство
у њиховом коришћењу је добар предуслов и мотивација за надградњу
тих знања у школи. Да би ученици користили могућности које им ИКТ
пружају у стицању знања и стварању радова визуелних уметности, морају
бити припремљени од својих наставника, морају поседовати одређена
знања,

овладати

додатним

техникама

коришћења

савремених

технолошких средстава и имати жељу за новим сазнањима.
Монографија је првенствено намењена студентима који на својим
факултетима изучавају предмет Методика наставе ликовне културе. Поред
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тога намењена је наставницима, стручним сарадницима који раде у
школама и свима онима које интересују проблеми везани за примену ИКТ
и могућности њеног развоја у будућности.
Аутори изражавају велику захвалност рецензентима на подршци
приликом писања ове монографија. Аутори ће бити захвални на свакој
сугестији читалаца, ако доприносе побољшању текста ове монографије.

У Крагујевцу, 2021.године

Аутори
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ПРЕМА дРУШТВУ УЧЕЊА
Крајем XX века дошло је до битних промена у научно-техничком и
технолошком развоју. Наиме, дошло је до снажног развоја информатике
и информационе технологије чија примена ће доћи до пуног изражаја у
XXI веку који се означава веком информационог друштва (трећа
индустријска револуција). Коришћење нових технологија треба да
омогући људски и одржив развој и изградњу друштва знања. Да би
друштво у XXI веку достигло ниво и квалитет друштва знања оно мора да
постигне квалитет друштва које учи (learning society социетy), а на основу
перманентног учења сваког његовог члана.
Остварење ових грандиозних циљева друштва подразумева и
дефинисање новог циља и задатака васпитања и образовања у друштву,
а нарочито нове улоге школе као најзначајније васпитно-образовне
институције. Циљ васпитања и образовања и нова улога школе у
будућности у друштву садржани су у већем броју докумената УНЕСКА и
Европске уније (конвенције, препоруке, резолуције и декларације).
Kључни документ je Резолуцијa Савета Европе Европска димензија у
образовању: пракса и садржаји програма, која је усвојена на Сталној
конференцији европских министара просвете 1991. године. Други кључни
документи од нарочитог значаја, који се односе на школу, васпитање и
образовање у будућности су: 1) футуролошка студија Едгара Морена
Васпитање за будућност (1999), 2) Бела књига о образовању Према
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друштву које учи Комисије Европске уније (1995) и 3) Светски извештај
УНЕСКА Према друштвима знања (2005).
Први документ је футуролошка студија Едгара Морена, француског
филозофа, социолога и политиколога. У овој студији Морен предвиђа да
ће се друштво III миленијума заснивати и функционисати на одрживој
будућности у коме демократија, праведност и социјална правда, мир, као
и склад са природном околином морају бити кључне речи. Појам
„одрживости” ће бити у темељу живота људи, начина управљања држава
и заједницама, као и свих међуделовања на глобалном нивоу. На том путу
развоја према темељним променама у нашем стилу живота и понашања,
васпитање треба да одигра главну улогу. Васпитање је „снага будућности”
јер је један од најмоћнијих инструмената за остварење те промене. Један
од највећих изазова биће како да изменимо наш начин мишљења са
намером да се суочимо са растућим усложњавањем, брзином
друштвених промена и непредвидивошћу које карактеришу наш свет.
Треба поново да осмислимо начин како да организујемо спознају. Зато
морамо да уклонимо традиционалне препреке између појединих
дисциплина и да осмислимо како да повежемо оно што је до сада било
одвојено. Морамо преформулисати наше васпитно-образовне програме
и образовне политике. Спроводећи те реформе треба да имамо у виду
дугорочна збивања и свет будућих нараштаја за које сносимо огромну
одговорност (Morin 2002: 13‒15).
Према Морену постоји седам „темељних сазнања” којима ће
васпитање за будућност морати да се бави у сваком друштву и у свакој
култури и то без изузетака и у целини, на начин и по правилима која су
примерена сваком друштву и свакој култури. Седам „темељних сазнања”
која су нужна у васпитању за будућност су:
- заблуда и илузија су слепа места сазнања,
- начело пертинентног сазнања (сазнање које је у стању да
обухвати глобалне и темељне проблеме),
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- поучавати темељно људско стање (телесно, билошко, психичко,
културно, друштвено, историјско),
- поучавати земаљски идентитет (планетарну судбину људског рода),
- суочити се са неизвесностима у физичким наукама (микрофизика,
термодинамика и космологија), наукама о билошкој еволуцији и
историјској науци,
- поучавати васпитање за разумевање као средство и сврху људске
комуникације,
- етика људског рода, која се мора обликовати на темељу сазнања
да је људско биће истовремено индивидуа, део друштва и део
врсте.
Други документ је Бела књига о образовању у којој се као главни циљ
друштва будућности – друштва које учи (learning society) наводи јачање
политике образовања и учења, које су темељне за повећање
запошљавања и конкуренције, чиме би се ојачало перманенто
образовање. Главни циљеви које је требало постићи после 1996. године,
која је означена европском годином доживотног учења су:
- подстицање стицања новог знања,
- приближавање школе и пословног подручја,
- сузбијање социјалног искључивања,
- развијање способности служења најмање три европска језика и
- капитална улагања и улагања у образовање су једнаке вредности.
У друштву које учи нема јединственог обрасца већ свако мора бити
способан да искористи своје прилике за напредовање у друштву као и
за лично испуњење, без обзира на своје социјално порекло и степен и
квалитет васпитања. Битан циљ образовања је лични развитак и успешна
интеграција Европљана у друштво дељењем заједничких вредности,
усвајањем културне баштине и подучавањем самопоуздању.
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Усмерења за будућност у друштву које учи стално ће се радити на
побољшању квалитета, развијању нових могућности образовања и
обезбеђењу целокупног доживотног учења.
Изградња друштва које учи подразумева остварење пет главних
циљева:
- подстицање за усвајање нових знања, које се заснива на
изналажењу нових метода препознавања способности, подршци
друштвеној покретљивости и новим комуникационим
технологијама;
- тесно повезивање школе и пословног окружења, које подразумева
отвореност образовања према свету рада, укључивање предузећа
образовне токове и развијање сарадње између школе и
предузећа;
- сузбијање искључивања било које популације из образовања, које
подразумева омогућавање младима који су искључени из
образовног система да похађају школе „друге шансе” и учешће
младих у добровољним сервисима образовања;
- служење трима језицима заједнице;
- сматрати за једнаке капитална улагања и улагања у образовање.
У општем закључку Беле књиге о образовању наглашава се да је
остварљив циљ да Европа постане друштво које учи.
Трећи документ, Светски извештај УНЕСКO-a Према друштвима знања
садржи кључне одреднице о друштвима знања у будућности. Друштво
знања (knowledge society) је оно друштво које има знатно шире
друштвене, етичке и политичке димезије и које се развија захваљујући
својим различитостима и способностима. Многострукост таквих димензија
искључује идеју јединственог, инстант модела. Такав модел не би довољно
поштовао културну и језичку разноликост која је кључна за осећај
сигурности у променљивом свету. Различити облици знања и културе
непрестано улазе у структуру друштва, чак и у оним друштвима која су
под великим утицајем научног напретка и модерне технологије. Било би
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недопустиво предвидети информациону и комуникациону револуцију
која би, преко уског и фаталистичког технолошког детерминизма, водила
једином могућем облику друштва.
Нове технологије захтевају континуирано учење, које ће омогућити не
само овладавање већим нивоом образовања, него и стицањем нових
врста знања.
Савремена технологија се чврсто ослања на информатику која полази
од стваралачке личности укључене у стваралачки процес с циљем
стварања новог дела (Стевановић: 2004: 150). Глобализација свој одраз
има и на подрчју технике, технологије, информатике, а самим тим и на
процес образовања. Интернет и савремена технологија умрежили су
читав свет и пружили су нове интеркомуникацијске могућности. Техника
савремених медија имплицира нов начин размишљања и стварање
парадигми за стваралачка истраживања у различитим областима људске
делатности.
Техника се не јавља као нешто над-човеком него као ресурс који
подлеже трансформацији деловањем духовног на материјално. То је
супротно од традиционалног схватања улоге технике и технологије, што
је имало за последицу разне конзерватизме, анархаизме, мењање
хијерархија вредности (Стевановић 2004:152).
Технологија подразумева нов начин рада, знања, вештине, стручност.
У основи свега је друштво знања које је главни покретач слободе
информација, медијског плурализма, академске слободе, права на
образовање, права на бесплатно основно образовање, слободан приступ
вишим степенима образовања, право на слободно учешће у културном
животу заједнице, право на уживање у уметности и коришћењу научног
напретка и њихових предности.
Ширење информационих и комуникационих технологија, уз
истовремени развој интернета, мобилне телефоније и дигиталних
технологија у трећој индустријској револуцији из темеља мења улогу
знања и доноси нове развојне могућности у друштву знања.
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Друштво знања представља друштво које учи, друштво у коме је
учење кључна вредност и у коме се уместо наметања дефинисаних
сазнања у свим областима знања подстиче усвајање флексибилних
облика учења. Учење учења значи учење размишљања, сумњања, брзог
прилагођавања као и способности преиспитивања властитог културног
наслеђа узимајући у обзир и последице. Друштво које учи мораће да
омогући сваком појединцу да прати сазнање, што ће захтевати детаљну
расправу о процењивању знања, како оних који уче (ученике у школи,
студената, одраслих који се образују, старијих и др.) тако и учитеља и
истраживача.
У друштву знања ће се преиспитати монолитна и јединствена
представа о интелигенцији и вршити даље истраживање теорије о
вишеструким интелигенцијама, како их уочити, развијати и примењивати
у васпитно-образовном процесу. У оваквом васпитрно-образовном
процесу учитељ добија нову улогу ‒ да се постави на место ученика и да
осети подстицај који даје учење како би научио ученике како да уче. За
развој друштва учења нужна је култура учења која једнако цени учитеља
и ученика и њихов однос и која омогућава ширење тог односа изван
васпитно-образовних процеса.
Друштво знања треба да омогући доживотно образовање за све
чланове друштва. Доживотно образовање је нови вид перманентног
образовања и сталног учења у друштву знања. За успоставаљање
доживотног образовања за све, неопходно је извршити институционалне
реформе које ће се заснивати на педагошким истраживањима, те ново
квалитетније образовање наставника које подразумева оспособљене
наставнике са тачним сазнањима о технолошким, научним и
епистемолошким смеровима развоја друштва.
Друштво знања треба да обрати посебну пажњу на развој високог
образовања, јер је оно битан фактор развоја друштва. Значај високог
образовања подразумева да оно: 1) буде политички одговорно и да
анализира друштвена питања; 2) да се прилагођава променама у свету
рада, а да притом не изгуби свој идентитет или приоритете који се односе
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на дугорочне потребе друштва; 3) да поштује претходне нивое
образовања и да омогући даље продубљивање знања; 4) да учествује у
изградњи универзалне димензије културе и да поштује културну
разноврсност; 5) да уводи стратегије које ће подстицати веће учешће
маргинализованих група, нарочито жена у образовном процесу; 6) да
промовише доживотно образовање и да захтева већу флексибилност и
разноликост у понуди образовања; 7) да поштује студенте и наставнике;
и 8) да установе високог образовања буду не само образовне већ и
васпитне институције, што подразумева већу бригу у вези са
напредовањем наставника и активног учешћа студената у наставним
активностима и управљању у установама високог образовања.
У друштву знања научно знање треба да постане јавно добро, а
научни подаци и информације треба да буду широко доступни и
финансијски прихватљиви за све, јер ће корист за друштво бити у
функцији људи који ће их моћи делити.
Друштво знања треба да се темељи на трима основним стубовима:
- бољој процени постојећих облика знања ради смањивања поделе
у знању,
- развијању партиципацијског приступа у доступности знања,
- бољој интеграцији политике знања.
За изградњу наведених стубова на којима се темељи друштво знања
неопходно је да се предузму следеће активности:
- веће инвестирање у квалитетно образовање за све ради
обезбеђења једнаких могућности;
- повећање броја места за приступ информационим и
комуникационим технологијама у заједници (изградња
мултимедијалних центара, коришћење слободног софтвера
freewаре и јефтиног хардвера);
- ширење садржаја доступних за општи приступ знању што већем
броју људи;
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- развијање колабораторија (научно-истраживачких мрежа) у циљу
боље научне расподеле знања;
- расподела еколошких сазнања ради одрживости сазнања;
- омогућавање и развијање овладавања вишејезичности
појединаца и дигиталних садржаја у настави;
- стварање норми и објективних смерница за препознавање
поузданих и квалитетних дигиталних садржаја, као и сертификацију
знања на интернету;
- стварање партнерства за дигиталну солидарност, којима се
повезују државе, регије, градови, приватни и јавни сектор;
- омогућавање женама да усвајају знања, способности и умећа која
одговарају њиховим специфичним развојима;
- стварање статистичких инструмената за објективно мерење
показатеља развоја друштва знања.
У складу са наведеним развојним васпитно-образовним циљевима у
наведеним документима, школа, као основна и најзначајнија педагошка,
психосоцијална и радна институција васпитања и образовања у друштву
и у будућности ће се на организован и систематичан начин
професионално бавити васпитањем и образовањем ученика,
припремајући и оспособљавајући их за живот и рад. Кроз васпитну,
образовну, социјализаторску и културну функцију школа ће доприносити
односно значајно утицати на свестрани, хармонични, целовити, слободни
и аутентични развој личности ученика. На тај начин школа ће и у
будућности остваривати најопштије формулисани циљ васпитања ‒
свестрани и аутентични развој личности ученика.
Свестрани развој личности ученика подразумева изграђивање
претпоставки за целовит развој његове личности, али и интензивнији
развој оних његових склоности и способности које изражавају његову
специфичност и индивидуалност. Школа, дакле, треба и у будућности да
омогући да се ученик развија као свестрана, слободна, стваралачка,

20

хуманизована и целовита личност, а њен развој као свестран, складан,
поступан, систематичан и слободан.
Свестраност развоја личности ученика и у будућности ће
подразумевати (садржати у себи): а) изграђивање погледа на свет који
укључује сазнајну, вредносну и делатну компоненту; б) развој когнитивне
сфере личности; в) развијање и неговање патриотизма; г) друштвену
ангажованост ученика; д) моралне особине; ђ) позитиван однос према
раду и радну културу; е) развијање психофизичких способности ученика;
ж) развијање здравствене културе ученика; з) развијање еколошке културе
ученика; и) развијање правилних односа; ј) културу понашања ученика и
к) правилан однос и коришћење слободног времена.
Свестрани и аутентични развој личности ученика може се остварити
ако се у школи и у будућности васпитање и образовање личности ученика
заснивају на демократији, дијалогу и толеранцији. Због тога ће њиховом
неговању у процесу васпитања и образовања ученика, односно младих
у школи морати да се посвети највећа могућа пажња. Ако тако не буде, у
школи ће између наставника и ученика сигурно настати већи или мањи
неспоразуми у којима највише губе ученици као представници млађе
популације, а самим тим и друштво (нација) коме они припадају.
Школа као најзначајнији друштвени чинилац развоја личности
ученика и у будућности треба да допринесе развоју способности
личности ученика које подразумевају: а) индивидуалност; б)
социјализованост; в) аутентичност; г) персоналитет; д) аутономност; ђ)
адаптабилност; е) еманципацију; ж) самоодређење; з) способност за
промене; и) стваралаштво и ј) креативност ученика.
Развој способности личности ученика треба да омогући ученицима:
да изграђују свој животни став и индивидуални начин живота; да разумеју
себе и друге; да изаберу оптималан режим интелектуалних,
емоционалних и физичких оптерећења; да изграде најадекватније начине
реаговања на успехе и неуспехе; да се правилно определе при избору
радне делатности; да успоставе правилну комуникацију са другим људима
и својом средином; да се успешније самоорганизују, самоваспитавају,
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саморазвијају, самореализују и саморехабилитују и да науче и остваре
мудрост живљења.
Поред квалитета наставе и наставног процеса посебно треба радити
на стварању светске универзитетске мреже, у оквиру које ће бити
организоване посебне наставне и наставничке мреже. Према
Миловановићу, „већ се поодавно констатује да школа, као свето место за
стицање знања, губи битку са средствима масовне комуникације и јавног
информисања. Предност имају рачунари, телевизија, штампа, тако да
постоји својеврсна медијска блокада система обазовања и васпитања.
Ако школа прихвати да је један од основних задатака да пружи „потребне
информације“ ученицима, она тада пристаје на споредну улогу и на
пораз.“ (Миловановић, 2014:274).
Школа ће у будућности ради ефикаснијег остваривања циљева и
задатака васпитања и образовања бити опремљена модерним наставним
средствима, техничким помагалама и уређајима, мултимедијалним
учионицама и мултимедијалним наставним средствима, као
и
информационо-комуникационим средствима за учење на даљину (еlearning). Модерна наставна средства значајно ће олакшати
наставно-васпитни процес, поспешити процес сазнања код ученика,
наставу учинити занимљивијом, динамичнијом и продуктивнијом,
интензивирати мисаоне активности ученика и подстицати мотивацију,
разноврсне практичне активности и формирање вештина и навика
ученика.
Планирању и програмирању васпитно-образовних активности у
школи будућности (курикулум школе) приступаће се на нови начин. Оно
ће се заснивати на принципима научности, реалности, савремености,
рационализације, целовитости, селективности и актуелности. Таквим
планирањем и програмирањем ће се остварити већи степен радне
мобилности, организованости, јасноће циљева, мотивисаности,
креативности и одговорности ученика, наставника и других сарадника у
школи.
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Наставни садржаји у будућности, који су од изузетног значаја за
успешну реализацију васпитно-образовног процеса у школама, такође
ће се усклађивати са концепцијом школе будућности. У њиховом
конципирању користиће се сазнања из целокупног људског искуства, које
се обрађује тако да ученици буду способни да га у процесу наставе, уз
помоћ наставника, могу схватити и у својој свести трајно задржати да могу
њиме оперисати и примењивати га у конкретним животним ситуацијама,
што ће се постићи педагошком (дидактичком) трансформацијом искуства.
У школи будућности једна од битних претпоставки за квалитетан
васпитно-образовни рад биће стално развијање позитивне социјалне
(интерперсоналне) климе, која ће омогућити да се педагошки артикулише
огромна интелектуална и социоемотивна енергија ученика, да се смањују
напетости и конфликти у међусобним односима ученика, као и између
ученика и наставника и да се тиме васпитно образовни процес у школи
одвија и одржава на завидној висини. Позитивну интерперсоналну климу
у школи карактеришу благонаклони односи, ведра атмосфера, пријатне
емоције, осећања пожељности и компетентности.
У школи будућности наставник ће добијати нове улоге. Од њега ће се
захтевати да буде компетентан и да ради стручно, професионално,
савесно, да буде пример марљивости и моралности и да се стара о
интересима ученика и школе. Његова улога у школи будућности биће
улога креатора и водитеља укупног васпитно-образовног процеса, коју ће
остваривати са ученицима и тиме битно доприносити формирању
њихове личности. Наставник ће у школи будућности морати да поседује
креативност која ће му омогућити да зналачки помаже ученицима како
би се потребе ученика за самосталним откривањем, сазнавањем,
експериментисањем, истраживањем, деловањем, напредовањем и
исказивањем сопствених способности и постигнућа у пуној мери
задовољиле (Стојановић Ђорђевић, Т: 253).
У школи будућности битно ће се мењати и улога ученика. Ученик ће
постати битан субјекат и партнер наставницима у васпитно-образовном
процесу. Он ће бити креатор који ће уз помоћ наставника развијати своје
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индивидуалне способности и квалитете, одговорност и тиме се
обликовати у зрелу личност која је спремна за самосталан живот. Јачањем
субјекатске позиције ученика повећаће се и његова одговорност за
сопствену успешност у учењу, васпитању и укупном развоју. Субјекатска
позиција омогућиће ученику да самостално логички расуђује, да
правилно планира, бира, делује, процењује и вреднује, те да исказује и
задовољава своје потребе и интересе, свестан својих права, обавеза и
одговорности у васпитно-образовном процесу, а касније у послу и другим
животним активностима.
Однос наставника и ученика и у школи будућности ће бити
партнерски однос у коме свако има своју улогу и одговорност. У том
односу нарочито ће бити важно да наставник уважава узрасне и развојне
потребе ученика и степен његове остварене образовне и развојне
зрелости. Овај однос ће се заснивати на принципима:
- успешне међусобне педагошке комуникације;
- међусобног уважавања и искрености у комуникацији;
- брижности;
- међузависности;
- самосталности (свако развија своју индивидуалност и креативност);
- узајамног задовољења потреба.
У будућности школски систем ће све више карактерисати плурализам
школа, који подразумева да ће поред државних (јавних) школа постојати
и слободне, алтернативне и приватне школе. Тенденције друштва биће
усмерене ка томе да се број слободних, алтернативних и приватних школа
све више увећава. Ова тенденција је позитивна јер ће омогућити сталну
конкуренцију између јавних и приватних школа, што ће сигурно
допринети јачању квалитета васпитно-образовног процеса. Тиме ће се у
друштву остварити визија школе као отвореног концепта, која ће се и у
будућности, у складу са идејама Коменског темељити на хуманистичкој
теорији и омогућити стварање новог духа светског заједништва. Визија
школе будућности претпоставља:
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- нову дефиницију сврхе школе, а то је васпитно-образовни развој
људског бића као активног, стварачког и одговорног бића;
- дефинисање циљева васпитања и образовања као својеврсно
једиство знања, способности, вештина и вредности који се могу остварити доживотним учењем;
- научном методологијом одабрати научне садржаје којима ће се
остваривати постављени циљеви васпитања и образовања при
чему изборни програми добијају већу важност, а наставни
садржаји су конципирани на неколико нивоа;
- стварање услова за различитост учења и према моделу
вишеструких интелигенција;
- осмишљавање модела вредновања достигнућа ученика, којим се
неће утврђивати само знање као познавање чињеница, што
представља извор стреса и страха, већ и способности ученика за
примену стеченог знања.
Школа ће у будућности моћи успешно да оствари своју улогу ако
постигне висок квалитет у васпитању и образовању ученика, што
подразумева да ученике учи да знају, да чине, да живе заједно са другима,
да јачају дух и тело, да развијају интелигенцију, сензибилитет, смисао за
лепоту, личну одговорност и духовне вредности, а у сарадњи и
партнерском односу са свим чиниоцима који утичу на васпитање ученика:
родитељи, породица, локална заједница, државне институције, медији,
вршњаци и др.
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ВАСПИТАЊЕ
ПОЈАМ ВАСПИТАЊА
Васпитање (енг. education) је историјско-цивилизацијска творевина и
карактеристика човека и друштва и њихово одговарајуће својство. Човек
је, како истиче Кант, једино живо биће које мора да буде васпитано (Кант
2002: 6). Васпитање је битан фактор и услов очовечења и хуманизације
друштва и последица тих процеса. Васпитање је, дакле, саставни део
људског друштва, што значи да нема људског друштва без васпитања,
нити васпитања ван људског друштва.
Васпитање је настало са самом људском цивилизацијом и представља
један од првих начина људског освешћивања. Његови зачеци су у
периоду човековог свесног прилагођавања природи односно средини
која га је окруживала. Према Америчком етнологу Полу Монроу (History
of Education, 1923) првобитно васпитање представља „непрогресивно
прилагођавање средини али је своју човеколику природу добило у фази
свесног мењања личности” (Трнавац 1998: 3).
Васпитање је садржано у свим периодима људске цивилизације. У
процесу васпитања учествују сви људи од рођења до смрти, или као
васпитаници, или као васпитачи. Васпитање повезује појединце,
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генерације и друштво. Оно је битан фактор у односу између човека и
природе. У процесу развоја и изграђивања васпитање са развитком
људске цивилизације постаје свесна, целисходна, систематична и
организована људска и цивилизацијска делатност.
При одређивању појма васпитања полази се од чињенице да је оно
посебан друштвени феномен и најшири педагошки појам и процес,
односно „педагошка темељна мисао” (Gudjons 1994: 147).
Васпитање је сложен, комплексан и дуготрајан процес изграђивања
и обликовања личности. Оно је као педагошка категорија по својој
суштини интенционално, њиме се увек тежи остварењу неког циља.
Васпитање је двостран активан процес, односно активност онога ко
организује и врши утицаје и ко усмерава и руководи тим утицајима
(васпитача), на једној страни, онога на кога се врши утицање, односно ко
се васпитава (васпитаника), на другој страни, као и њихово активно
учествовање у том процесу.
Како истиче Трнавац „васпитање се односи на све оно што људи
свесно, намерно, систематски и организовано предузимају на плану
формирања личности, како оно што предузима друштво у односу на
васпитаника, тако и оно што предузима сама личност која се развија и
формира у околностима једног конкретног друштва (Трнавац 2000: 38‒39).
Степен активности једног и другог фактора (васпитача и васпитаника)
зависи од низа чинилаца, од узраста, организованог процеса васпитања
и др., али је битно да је та активност једна од основних компоненти
васпитања. Васпитање се, да би се разумело и схватило у својој
комплексности, мора разматрати у вези са животом, садржајима на којима
се остварује, условима у којима се одвија и организује, као и у вези са
постигнутим резултатима у процесу њиховог одвијања. Према томе,
васпитање је најшири педагошки процес, самим тим и најшири педагошки
појам, који обухвата целокупну организацију свих односа, утицаја,
активности, метода, средстава, садржаја, фактора, организацијских облика
и др., помоћу којих се остварује циљ васпитања (Potkonjak 1968: 54‒55).
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Васпитање као процес освешћивања и саморазвоја, истина као идеал,
јесте реализација највиших могућности човека. У њима се препознаје
критичко уобличавање формирања човека, његовог људског одређења.
Васпитањем се даје смисао животу, млади упућују у свет између идеала и
стварности. Оно испуњава педагошку праксу значењем које се огледа у
процесу и нивоу успешности формирања човека.
Као предмет педагогије васпитање се дефинише као процес
истовременог самоформирања и формирања личности одређених
својстава, као целисходан и намеран процес са довољно простора за
индивидуални развој, као друштвена пракса подложна научном
проучавању (Педагошки лексикон 1996: 61‒62).
У немачкој педагошкој литератури постоји више дефиниција
васпитања. Навешћемо три дефиниције овог појма.
Диркем (1981) васпитање одређује као деловање генерација одраслих
на генерације које још нису зреле за друштвени живот. Циљ васпитања
је да код детета ствара и развија одређени број физичких, интелектуалних
и моралних стања која од њега траже и политичко друштво у целини и
посебна средина за коју је посебно намењено (Братанић 1993: 11).
Брецинка (1990) под васпитањем подразумева социјалне радње
којима људи покушавају да у било ком погледу трајно побољшају систем
психичких диспозиција других људи или да одрже значајне компоненте
тих диспозиција. Васпитањем се означавају радње којима људи
покушавају да унапреде личност други људи у било ком погледу.
Васпитање је и намерно утицање одраслих на одрасле.
Брецинка тврди да појам васпитања чини пет битних одредница:
- васпитање се састоји од делатности чији је циљ одређено
понашање, а његов смисао је човек – свестан субјект;
- у социјалном смислу те делатности тичу се других
(„самоваспитање” би било учење);
- психичке диспозиције нису пролазно доживаљавање и понашање
већ релативно трајне спремности за доживаљавање и понашање
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Слика 1. Појам васпитања према Брезинки

(то могу бити знања, држање, заузимање ставова, способности,
интереси и др.);
- побољшање или одржавање (или грађење нових или уклањање
штетних) значи да се задатом стању васпитног деловања
приписује вредност (научно-вредносни релативизам);
- покушавати значи да васпитне радње могу бити успешне и
неуспешне, јер учинак учења (промена психичких диспозиција)
може остварити само онај ко учи, васпитне делатности му у томе
могу само помоћи (Gudjons 1994: 151).
Гисек (1991) под васпитањем подразумева увек само оно што се
свесно и плански збива са циљем оптималног развоја детета (Gudjons
1994: 152).
Са аспекта поимања васпитања у нашој педагошкој литератури, као
средства за свестрано развијање личности, ове дефиниције су непотпуне
На основу изнетих дефиниција појма васпитања може се закључити
да је дати појам тешко до краја прецизно одредити јер се ради о
најширем педагошком процесу, а самим тим и о најширем педагошком
појму, који чине многобројни фактори, садржаји, активности, услови,
методе, интеркомуникациони односи и средства помоћу којих се остварује
циљ васпитања ‒ процес формирања личности. Заједнички елементи које
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карактеришу васпитање као посебан друштвени феномен и најшири
педагошки процес и појам су:
- васпитање је специфична творевина човека и његових
друштвених односа;
- васпитање је облик свесног међуљудског комуницирања;
- васпитање је активност усмерена одређеном циљу;
- васпитање није само процес стицања позитивне вредности већ
процес развијања диспозиција којим ће се стицати те вредности.
Васпитање као друштвени процес и темељни педагошки појам
односно педагошка мисао не може се потпуно и правилно схватити без
образовања, јер је образовање срж, једро и језгро целокупног процеса
васпитања.
Циљ, норме и вредности васпитања
Савремено друштво се заснива на слободи опредељења, хуманизму,
толеранцији, демократији и тржишној привреди. У наведеним условима
и циљ васпитања, а уједно и образовања, мора се нужно прилагођавати
друштвеним токовима и друштвеним циљевима.
Генерални (општи) циљ васпитања је увек мање или више идеално
замишљен и генерализован лик човека као слободно и свестрано
развијене личности у целини. Свестрани, хармонични, целовити,
слободни и аутентични развој личности представља идеал, норму,
крунски и најопштије формулисани циљ васпитања. Појам свестраности
мора у себи да садржи и универзалне (општељудске, хумане, генеричке,
општедруштвене, културне) и посебне (друштвено-историјске) и
појединачне (индивидуалне, персоналне) вредности. Он је јединство свих
тих компоненти (Трнавац 1998: 30‒33).
Свестрани и целовит развој личности треба схватити као подједнак и
равномеран развој свих димензија и способности личности у
квантитативном и квалитативном смислу, као и оних склоности и
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способности које изражавају спецификум, односно индивидуалитет
појединца.
Међутим, то не значи да се занемаре оне особине личности које су
опште, заједничке и потребне сваком човеку као људском, индивидуалном
и друштвеном бићу. У такве особине спадају: изграђивање погледа на
свет, које подразумева сазнајну, вредносну и делатну компоненту; развој
когнитивне сфере личности; развијање и неговање патриотизма;
друштвена ангажованост; моралне особине; однос према раду и радна
култура; развијање психофизичких способности; развијање здравствене
културе; развијање еколошке културе; развијање правилних односа према
половима, културе понашања и слободног времена и др.
У немачкој педагошкој литератури о циљу васпитања данас постоје
два главна схватања. Оба схватања при одређивању циља васпитања
полазе од вредности на основу којих се тај циљ одређује. Према једном
схаватању, циљ васпитања су „вредности саморазвијања”, које
подразумевају еманципацију, аутономију, самоодговорност, управљање
самим собом, способност за критику и др. (Фенд 1988). Према другом
схватању, циљ васпитања су „дужности и вредности прихватања”, које
подразумевају савесност, марљивост, спремност на властито уклапање и
др. („Бонски форум” из 1978. године).
Расправа о циљу васпитања данас се креће између ових двају
супротстављених ставова. На једној страни Гисек (1991) истиче значај
зрелости као претпоставка демократије (зрели грађанин), учешћа (у
смислу равноправног учешћа у јавним пословима) и еманципације (као
историјског процеса одстрањивања животних услова који спречавају
равноправност). Тиме се искључује тачност, ред, марљивост и др. као
највиша одређења циља, али се потпуно укључују у смислу „путоказа”
(секундарних врлина) за постизање управо наведених надређених
циљева.
На другој страни Брецинка (1992) оштро критикује могућност да би
данас сумњичавост била испред веровања, критика испред љубави,
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неограничена слобода избора испред свести о дужности и усмереност
погледа на свет испред усмерености на науку.
Супротстављеност наведених схватања наводи на закључак да су у
демократском и плуралистичком друштву представе о циљу васпитања
нужно контраверзне. Међутим, тиме проблем норми у педагогији није
решен, па педагошка наука може допринети критици, тумачењу и
креирању норми и циљева, али не може одлучити о избору норми и
вредности (проблем легитимитета норми).
Остаје, ипак, чињеница да норме и циљ васпитања настају увек у
дијалектичком процесу између искуства и рефлексије. На пример,
васпитање за зрелост није замисливо без постепено растућег учешћа
васпитаника („адресата”) у процесу и без обрачуна васпитача са
представама о циљу и вредностима саме деце и омладине, јер омладина
сваке епохе можда најјасније показује да циље и норме подлежу
историјској промени – она или стабилизује или успоставља поредак
вредности у неком друштву. Та промена је зависна од промене односа у
друштву (промене политичког система и промене слике о човеку)
(Gudjons 1994: 155‒156).
Циљ васпитања младих у савременом свету добија посебно на
значају нарочито због тога што он мора служити свеукупном (економском,
технолошком, информационом и др.) развоју савременог света.
Васпитање (уз образовање) треба да помогне младима да изграде свој
животни став, поглед на свет, да разумеју себе и друге и стекну мудрост
живљења. У васпитно-образовном процесу млади треба да се оспособе
за што успешнију самоорганизацију, самоваспитање, саморехабилитацију,
самореализацију и саморазвој. Идеја саморазвоја, самоваспитања и
самореализације водећа је идеја у хуманистичкој педагогији.
Теорије о васпитном процесу
У савременој педагошкој науци направљен је искорак у схватању
појма васпитања. Васпитање као сложен појам третира се као
комуникација, интеракција и репродукција.
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Васпитање као комуникацијско деловање. У тој комуникацији су важне
њена когнитивна структура, дефиниција односа (између оних који
учествују у процесу васпитања), као и садржај комуникације и симболичка
средства комуникације (нпр. језик). У складу са тим сваки васпитни чин
може се анализирати према наведеним димензијама.
Васпитање као интеракција. Према теорији симболичког
интеракционизма васпитни процес је, на социјалном микронивоу,
симболички посредовано деловање.
Васпитање као репродукција. Овај приступ настоји да
материјалистички утемељи интеракционо схватање васпитања.
Васпитање је због тога репродукција економских односа моћи и услов
производње.
Теоријски приступ о васпитном процесу је допринео отварању науке
о васпитању према модерним друштвеним наукама. Међутим, сматра се
да је то један делић (исечак) почетак који треба проширити: а) даљим
социјално-научним теоријама, које су биле развијане у истраживању
социјализације и б) теоријама које су се развиле унутар педагогије,
нарочито унутар духовно-научне педагогије.
Ово схватање заступао је професор педагогије Клаус Моленхауер у
свом делу Теорије васпитног процеса из 1972. године.
Модели васпитања
У педагошкој науци позната су четири модела васпитања.
Функционално-интенционално васпитање се бави друштвено
делатним факторима, који нису створени да би васпитавали, али утичу на
омладину (телевизија, медији, илустровани часописи, социјалне норме у
спортским удружењима, обичаји и навике). Иако се код функционалног
васпитања ради о бројности и високој сложености фактора, овај појам не
треба изједначавати са појмом „социјализација” који је сразмерно тачно
дефинисан теоријски појам. У интенционалном васпитању у средишту се
налази однос face-to-face и намеран утицај педагогије. Интенционално и
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функционално васпитање се међусобно ограничавају, па треба бити
опрезан да не би дошло до утапања интенционалног васпитања у
функционално васпитање, у складу са крилатицом „Сви васпитавају све у
свако време”.
Педагошки однос. Овај модел је први објаснио немачки филозоф и
педагог Херман Нол (Die padagogische Bevgung in Deuctschland und ihre
Theorie, 1935) који под „педагошким односом” подразумева „страствен
однос зрелог човека према човеку у настајању, и то зарад њега самог,
како би дошао до властитог живота и облика”. Васпитач подједнако узима
у обзир стварност младог човека као и антиципирану идеалност. При
томе је и дете активно и одговорно за свој процес васпитања и
образовања, па се због тога овде ради о међусобном односу. Васпитач
има улогу заступника детета и заступника културе, те због тога и тежак
задатак да посредује између оба захтева. Ово посредовање представља
битно обележје образовања, као субјективног начина постојања културе,
као „унутрашње форме и духовног држања”. Васпитање се завршава када
човек постане зрео. Овај модел и његово спровођење се заснивају на
теорији о „васпитном статусу”, која снажно наглашава егзистенцијалну
погођеност учесника, несигурност и тешкоће, заказивање и кризе, који
представљају темељне недостатке тог односа.
Васпитање као промена понашања. Овај модел се заснива на
бихевиористичкој психологији учења чији заступници полазе од
чињенице да људски организам показује спонтане активности, али и да
се обликује појачањем свог понашања. Дефиниција понашања, под којим
се подразумевају опазиви и мерљиви поступци омогућује поступно
изграђивање појединачних јединица понашања и њихово комбиновање
у сложеније низове понашања. Тиме постаје педагошки релевантна
дефиниција јасних циљева за социјално понашање, као и обликовање
одговарајуће околине која јача жељено понашање. Та околина мора да
шаље довољне и праве надражаје који изазивају одређене реакције
организма. Тако организам поступно учи и све боље се прилагођава
социјалној околини. У процесу властите активности и њиховом јачању,
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односно слабљењу, организам постепено учи како се жељено понашање
износи на светло дана: он се све боље прилагођава социјалној околини.
При томе важну улогу игра учење по моделу, јер на основу својих особина
да наслеђује друге и да се с њима идентификује организам прихвата
радње, заузима ставове и емоционално реагује што му показују
симболични или реални модели. Темељна представа о васпитању овде
почива на преношењу уместо на васпитању, јер васпитање је помажући,
олакшавајући и унапређујући однос према младима.
Васпитање као симболичка интеракција. Овај модел почива на
теорији која покушава да докаже како друштво чини човека друштвено
способним за деловање, како човек успева да постане незаменљив
субјекат, те како му полази за руком да изгради свој властити идентитет.
Ова теорија заступа и став да васпитање није једнострана
интенционалност од стране васпитача већ двосмерна активност
(интеракција) између васпитаника и васпитача, јер тек отворене
интерпретације смисла конституишу социјалне ситуације.
Ове моделе васпитања разрадио је Ф. В. Крон (Grundwissen Padagogik,
1988) настаљајући Моленхауреву мисао о наведеном проширењу
отварања науке о васпитању према модерним друштвеним наукама.
К. Пранге, немачки педагог (Padagogik im Leviathan, 1991) наглашава
да овакве моделе васпитања не треба схватити као покушај да се обележи
оно „сопствено васпитно” или „својеврсност педагошког“, те да ове моделе
треба чувати од претеране прагматике. Он у средиште васпитања ставља
три модела: васпитач као учитељ, васпитач као едукатор и васпитач као
социјални помагач и помагач у односима ‒ све у складу с чињеницом да
се васпитањем може и поучавати и учити.
Структурални модел васпитања. Е. Кениг (1990), А. Кајзер (1991) и Д.
Бенер (1991) немачки педагози су сумирајући расправу о васпитном
процесу (приступ Моленхауера и моделе Крона) поставили структурални
модел васпитања у коме су поставили битне структуралне карактеристике
васпитног деловања у васпитном процесу:
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- Васпитање је интенционално, јер се њиме настоји остварење
васпитних циљева, норми и вредности. Не постоји васпитање без
циљева и свесности.
- Васпитна активност је интеракцијски процес у коме се тумачење
смисла и радњи усмерава на деловање на друге. Васпитач и
васпитаник узимају међусобне улоге чији карактер зависи од
друштвеног начина институционализовања васпитања. Не постоји
васпитање без међусобних утицаја васпитаника и васпитача.
- Активности и радње у васпитном процесу су вишеструко
методички организовани и усмерени на услове учења васпитаника
који треба да поступа самоделатно. Не постоји васпитање као
„чињење”.
- Васпитање је, укључујући његове циљеве и процесе интеракције,
интегрисано у историјско-друштвени контекст и не подлеже
процесима промене. Не постоји васпитање као такво.
- Васпитање се остварује кроз садржаје, предмете, теме и др., који
се односе на когнитивни ниво (знање, увид), афективни ниво
(ставови) или ниво деловања (умећа). Не постоји васпитање у
„безваздушном” простору без садржаја.
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ОБРАЗОВАЊЕ
ПОЈАМ И БИТНЕ ОДРЕДНИЦЕ ОБРАЗОВАЊА
Образовање је ужи процес и појам од васпитања, али је од изузетног
значаја за васпитање, јер чини његов темељ и основу у процесу
васпитања личности. У нашем језику значење речи образовање везује
се за глагол образовати ‒ (на)чинити, устројити, устројавати, створити,
стварати, сачинити, сачињавати, формирати; образовати се ‒ створити се,
настати, стварати се, настајати; образован ‒ који је учењем стекао знање,
просвећен наукама, знањем, изображен, наображен.
Образовање је процес научног овладавања сазнања, усвајања знања,
чињеница, података, погледа на свет, људско друштво и човека, усвајање
система вредности и међуљудских правила општења и развијање
способности. Образовање је рационална основа васпитања, а васпитање
је вредносна оријентација образовања. Образовање је оно што човеку
омогућава да доведе у ред и самог себе и свој однос према свету.
Васпитање и образовање су нераскидиво повезани, јер је васпитање
најшири педагошки појам и процес који у себи садржи и обухвата
образовање као ужи процес и појам. Без образовања као основе
васпитања не може бити целовитог, хармонијског и свестраног васпитања
личности. Васпитне вредности (интелектуалне, моралне, радне, естетске,
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физичке) надградња су на темељу усвојених чињеница и генерализација
о објективној стварности (наставне грађе, наставне материје), као и на
темељу способности. Образовање је у јединству знања и способности.
Према томе, образованост је квалитет личности који је одређен његовим
знањем и способностима. Ипак, треба имати у виду и народни појам
образованости, који говори о о томе да бити образован значи имати
образа. Овде видимо јасну везу између образовања и васпитања, пре
свега моралног васпитања.
Развој и васпитање човека односно његове личности не може се
завршити само образовањем као васпитном основом. Наиме, неко може
бити образован, добар стручњак али да није добар човек и да није
формиран као личност у целини. Његова стручност се, дакле, не може
реализовати као општа људска вредност. Важно је истаћи да „систем
васпитања и образовања треба да буде изграђен на основној идеји, и
усмерен ка циљу свих циљева. Основна идеја и циљ свих циљева јесте
развој слободне и целовите личности, потпуно свесне себе у заједници
са осталима, у природи и универзуму и свесне да у себи чува и негује
зајденицу, природу и универзум.“ (Миловановић,2017:17).
У немачкој педагошкој литератури образовање се појмовно различито
третира у односу на појам васпитања. Појам образовања подразумева:
- оспособљавање за разумно самоодређење,
- развој субјекта кроз однос према себи и свету (који није само
рецептиван већ и мењајући),
- продуктивно учешће у култури,
- постизање индивидуалности и друштвености,
- општеважеће образовање за све људе и
- вишестраност (морална, когнитивна, естетска и практична
димензија).
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Овим одређењем појам образовање, који је различит од појма
васпитање, садржи опште мерило којим се омогућује процена циљева
васпитања и чини васпитање погодним за критику и процену.
У складу са наведеним одређењем појма образовање, у немачкој
педагошкој теорији (Хансман и Мароцки, 1988/89.) наглашавају се четири
битне одреднице на којима се заснива образовање:
- Рад. У складу са брзим техничким променама (електроника и
аутоматизација) долази до промена у образовању које
условљавају промене значења рада као услова живота. Промене у
развоју у смислу теорије образовања значе следеће: поред и
надаље важних свестраних базичних способности и вештина,
појачано се ради на томе да се млађе генерације припреме на
повећану сложеност у радном процесу. Они морају стицати све
веће аналитичке компетенције (да би могли да схвате однос
целина и делова и њихову структуру међусобне условљености),
као и да могу да стекну синтетичке компетенције (да могу
напредовати од делова ка целини и њеној умрежености).
- Рационалност и наука. Појам образовања требало би да одговори
на изазове којим се проширује једнострано начело
рационалности нововековних наука (нови облици осетљивости,
емоционалности и схватање целовитог устројства живота).
- Субјективност и промена стварности. Образовање се показује у
могућностима интерпретације искуства и света којим субјект
располаже. Ради се о томе да се промене различита искуства, да
се оно што је туђе (страно) не интерпретира као постојеће, већ као
другачије, посебно, и као обогаћујуће (интеркултурално
образовање). Образовање тада има задатак да заснива смисао и
да усмерава, и то тиме што чини плодним управо плурализам
људских односа према себи и свету. То укључује спремност на
прихватање и толеранцију подједнако, као и релативизирање
својих становишта и слике света.
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- Вредносно усмерење и етика. Образовање треба да омогући да
се, поред свог фактичког знања, изграђујемо и одговарамо за
усмеравање своје воље. У свету све већих друштвених
противречности, све сложенијих проблема и усмеравања, све
значајнија постаје способност аргументације и критике, као и
способност преузимања туђег „угла гледања”. Образовање би
требало да оспособи људе да подигну свој глас у разрачунавању
са животом кога сами одређују и који се живи међуљудски
саодговорно.
Могуће је говорити о различитим врстама образовања (опште,
стручно, класично, специјалистичко, хуманистичко, економско, политичко,
природно-научно, техничко, музичко, педагошко и др.), као и о
различитим нивоима образовања (предшколско, основношколско,
средњошколско, високошколско, академско, перманентно).
Образовање је целоживотни процес. Његови садржаји се не могу
одредити независно од времена. Образовање мора реаговати на
друштвене појаве (нпр. плурализам, отворена будућност, било какав
унапред нормативно одређен развој индивидуалности). Референтна тачка
општег образовања управо је овладавање случајностима,
непредвидивошћу или стицају околности (овладавање контигенцијама).
Образовање и васпитање
Образовање и васпитање су у дијалектички јединственом и
условљеном процесу у коме не могу постојати једно без другог. Само у
дијалектичком јединству васпитања као целине и образовања као
његовог дела, може се постићи циљ васпитања – образовање и
васпитање (формирање) личности у целини. Образовање и васпитање
су, дакле, два паралелна, јединствена, истовремена и доживотна процеса
чији је циљ формирање личности човека у целини.
За правилно и потпуно схватање двају наведених појмова и њихове
међузависности веома је значајна унутрашња структура васпитања као
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ширег и комплекснијег процеса и педагошког појма. Васпитање је
вишеслојни процес од три нивоа која су међусобно везана и условљена:
- процес усвајања знања, умећа и навика – процес образовања,
који је основа за два наредна процеса;
- процес развијања физичких и психичких снага и способности и
- процес формирања погледа на свет, изграђивање карактера,
емоционалног и ваљаног живота личности у целини (интегритет
личности).
Рационална основа васпитања налази се првенствено у образовању,
а вредносна и хуманистичка у јединству образовног са преосталим двама
процесима.
У складу са наведеном структуром васпитања као вишеслојног
процеса могу се одредити фазе, тј. етапе у реализацији појединих циљева
и задатака васпитања. То су: а) фаза (етапа) рационалног; б) фаза (етапа)
емоционалног и в) фаза (етапа) вољног.
У процесу васпитања могу се идентификовати три подручја развоја
личности, и то:
- когнитивни развој (рационално подручје), који обухвата знања и
интелектуалне способности;
- афективни развој (емоционално подручје), који обухвата ставове,
мишљења, интересовања и емоционалне моменте у односу
човека према средини и према самом себи и
- психомоторни развој (вољно-делатно подручје), који обухвата
способност управљања моторичким апаратом људског организма.
Полазећи од наведене поделе развоја, појму образовање одговара
когнитивни развој, а појму васпитање сва три развојна подручја у
међусобној повезаности.
На основу изнетог, може се констатовати да су васпитање и
образовање вишезначни појмови јер означавају и процес, и активност и
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делатност, чији су циљеви хармонијско изграђивање свестране личности
(Стојановић Ђорђевић, Т: 55).
Образовање и школа
Образовање и школа су, као и васпитање и образовање,
међузависни. Међузависност образовања и школе заснива се на научно
утемељеној поставци да је образовање веома битно за оне који у школи
подучавају и уче: оно је мерило и перспектива за процену свега што је
педагошко у образовању што се стиче у школи.
Немачки педагог В. Шулц (Die Perspektive heist Bildung, 1988.) разликује
четири начелне функције образовања које се ничим не могу надоместити:
- Хеуристичка функција, која нам помаже да свакодневни практични
школски рад разјаснимо према могућностима које су примерене
формулисаним циљевима, да боље сагледамо нерешена питања и
изнађемо нове задатке и формулишемо нова тежишта.
Постављање тежишта не чини сувишним системски изграђене
токове наставе;
- Функција легитимитета, која захтева од нас да своје захтеве
утемељимо. Легитимно је само оно што доприноси општем
образовању у смислу компетентног, самоодређеног, међуљудски
одговорног и хуманог живота;
- Структурална функција, која нам помаже код концентрисања
садржаја и времена на битне теме животне стварности, при чему
се указује на начело егземпларности јер живимо у времену које
карактерише засићеност кванитетом, а не квалитетом знања.
Критичка функција, која представља противтежу за злоупотребу
младих људи за циљеве других, а која нам помаже да се делатност школе
не отуђи и да се млади људи не промене у сакупљаче бодова потребних
за прилагођавање нерефлектираним нормама других. Систем оцена би
се убрзо показао као техника дисциплиновања и препрека образовању.
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В. Клафки (Neue Studie zur Bildungstheorie und Didaktik, 1991.) наглашава
да је опште образовање захтев свих људи за свестраним образовањем у
медију општих „кључних проблема” данашњег човечанства (дакле, већих
група надарених у когнитивном погледу у специјализованим подручјима),
које у великој мери одређују школску свакидашњицу и основну, темељну
структуру школе
Циљеви образовања
Циљеви образовања су садржани у значајним европским и
међународним документима. Један од најзначајних докумената новијег
датума који садржи циљеве образовања је Резолуција „Европска
димензија у образовању и образовна пракса и садржај програма”,
усвојена на Сталној конференцији европских министара просвете 1991.
године.
У наведеној Резолуцији заједнички циљ образовања у Европи
усмерен је на потребу међусобног зближавања европских народа и
држава, као и њихово повезивање на новим основама. Образовање
треба да помогне младима да прихвате европски идентитет, али да
истовремено сачувају свој национални, регионални и локални корен, као
и осећај припадности светској заједници.
Образовање у складу са дефинисаним заједничким циљем у
наведеној Резолуцији треба кроз образовни и школски систем у
будућности да омогући и обезбеди:
- пружање младима знања, компетенција и ставова који су им
потребни да би били спремни за главне изазове европског
друштва;
- припрему младих за високо образовање и мобилност, рад и
свакодневни живот у мултикултурној и мултијезичкој Европи и
- оспособљавање младих да сачувају своје заједничко културно
наслеђе и испуне своје одговорности као грађани Европе.
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- такву припрему младих која ће им омогућити стицање позитивне и
реалистичке слике о себи, коју ће реализовати у личним,
друштвеним и заједничким приликама;
- припрему за живот у демократском друштву, што укључује права,
основне слободе, дужности и одговорности грађана у пружању
помоћи младим људима при укључивању у јавни живот;
- припрему за рад који треба да омогући широк поглед на рад и
укључи теоријски увид у природу и облика рада и радног искуства;
- припрему за културни живот како би млади знали да нађу изворе
за богаћење личности и укључе се у духовно, културно, историјско
и научно наслеђе и припрему за живот у мултикултурном друштву.
- развој и јачање личности, који подразумевају индивидуалитет,
социјализованост, аутентичност, еманципацију, самоодређивање,
способност за промене, стваралаштво и креативност;
- учење за стицање знања, развијање погледа на свет и
овладавање средствима саморазвоја;
- усвајање и поштовање вредности општељудског морала у духу
обичаја и општеважећих, елементарних норми и правила
заједничког живота;
- оспособљавање за економичан, високопродуктиван, стваралачки
рад и за схватање рада као основног услова развоја човека,
његове егзистенције и развоја друштва.
Једно од битних питања са којима се сусреће савремено васпитање
и образовање јесу циљеви. Куда иде данашње образовање? Чему оно
тежи? Да ли ново време васпитања и образовања појачано развија свест
појединца о себи и својим потребама?
Преиспитивање циљева образовања, увођење нових образовних
садржаја и програма, реорганизација школе, подстицање отворенијег
односа између наставника и ученика, школе и заједнице, морају се
покретати са циљем- научити ученика да слободно мисли и изграђује
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себе као одговорног носиоца друштвених промена на свим нивоима,
заштитника друштвених вредности у контексту сигурности и стабилности
света као истинске људске заједнице.
Систем васпитања и образовања и школски систем
Васпитање и образовање најзначајнији су појмови у педагогији.
Школа је најзначајнија друштвена институција која се бави образовањем
и васпитањем. Ови појмови се, по правилу, могу посматрати појединачно,
што смо и ми учинили. Међутим, с обзиром на њихов садржај и обим,
могу се разматрати као посебни системи и као јединствен систем. За
потпуно схватање и разумевање ових појмова неопходно је, поред
разумевања сваког појединог појма, разумети их као систем повезаних
појмова.
Систем васпитања се у педагогији сматра се најширим појмом и
процесом. Он у себи садржи и систем образовања и систем школства,
као и све друге чиниоце васпитања и образовања.
Систем образовања је шири од појма школски систем. Он у себи
садржи систем школства и све остале облике ванинституционалног
образовања. Школски систем чине образовно-васпитне институције
(школе) које су међусобно повезане и чине јединствену целину.
Графички приказ систем васпитања и образовања и школског система
дат је на следећим сликама.
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ШКОЛА – ВАСПИТНО
ОБРАЗОВНА ИНСТИТУЦИЈА
Школа је основна и најзначајнија институција васпитања и
образовања у друштву. Њен значај се нарочито огледа у томе што се у
њој одвија на организован начин најдуже раздобље васпитања и
образовања личности у току живота. У њој личност проводи период
детињства и младости, а у новије време зрело и старије доба. Кроз њу
пролазе, у различитом временском трајању, сви припадници сваке нове
генерације.
Школа је васпитно-образовна институција у којој се, с јасно
одређеним циљем и задацима, плански, систематски и под руководством
наставника, стичу знања, вештине и навике, развијају физичке и психичке
способности, обогаћује и свестрано развија личност. Њене циљеве,
задатке, садржаје и организацијске форме одређује друштво према својим
потребама и могућностима, према потребама и могућностима младих
људи, настојећи да садржаји образовања буду на нивоу научних и
културних достигнућа, да резултате школе стави у службу друштвеног
прогреса и да сви васпитни утицаји ван школе иду оним смером којим
иде школско васпитање.
О значају школског васпитања и образовања говори чињеница да је
оно као и основно, обавезно у свим организованим друштвима и као
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такво представља један од критеријума за одређивање цивилизацијског
стандарда и степена развијања сваког друштва. Школско образовање,
дакле, није само ствар једне личности или породице, већ друштвена
норма и захтев који произлази из начина заједничког живота. Такође,
ниво школског образовања један је од индикатора за друштвени статус и
углед појединца, јер од нивоа школске спреме, умногоме зависи
материјални и социјални положај личности у друштву.
Школа је нарочито значајна због тога што организује васпитање деце
и младих баш у периоду њиховог најинтензивнијег развоја, јер је научним
истраживањима потврђено да се на развој човека највише може утицати
до половине треће деценије његовог живота. То нарочито важи за развој
интелектуалних способности, за развој емоција и васпитања одређених
особина воље и карактера људи.
Школа је, дакле, место најорганизованијег и најсистематичнијег
васпитања и образовања, јер ангажује професионално оспособљене
стручњаке различитог профила, који раде на припремању и
оспособљавању младих за живот и рад. У урбаним срединама, где су
родитељи запослени, школа преузима дневну бригу о деци запослених
и тиме врши улогу институције која брине о социјалној заштити деце. Због
свега наведеног може се рећи да је школа установа од посебног
друштвеног интереса и значаја, основна и незаобилазна карика у
васпитању нових генерација.

ШКОЛСКИ СИСТЕМИ
У савременом свету постоји велики број школских система. То значи
да не постоји један за који би се могло рећи да је идеалан и који би
омогућио остваривање идеалних циљева и задатака васпитања и
образовања.
Школски систем је одувек био израз:
- степена развоја и потреба друштва,
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- историјског развоја школства,
- традиције и културе народа,
- степена научног и технолошког прогреса,
- степена развоја педагошке науке.
Илић истиче„ Школски систем је целовита организација елемената
свих нивоа и врста међусобно повезаних школских институција у ентитету
или држави у једну целину. Еластичан је јер односи међу његовим
подсистемима нису крути и једном заувек дати, већ су везе које међу
њима постоје еластичне што омогућује динамичан развој сваког од
делова система“(Илић 2017: 59).
У историји школства помињу се различити школски системи:
јединствени, дуалистички, централизовани, децентрализовани, развијени,
неразвијени, крути, флексибилни, демократски, недемократски,
динамички, статички, напредни, конзервативни и сл. (Николић 2004: 73).
Када је реч о структури школског система, треба имати у виду да
променљивост свих школских система је последица друштвеноисторијских и научно-технолошких промена, економске развијености
степена развоја педагошке науке.
Основно (базично) образовање је први део обавезног школовања.
Оно почиње петом, шестом или седмом годином и траје 3‒5 година.
Средње образовање је други ниво образовања, које се стиче након
основног образовања. Може бити опште и стручно, обавезно и
необавезно, ниже средње, средње и више.
Високо образовање је трећи ниво образовања, које се стиче након
средњег образовања. Оно траје 3‒6 година.
Системи школства у савременом свету пројектују образовање које
треба да омогући деци да развијају радозналост, рационално
расуђивање, да стичу знања и вештине у складу са брзим променама у
друштву, да развијају и стичу моралне вредности, поштују религије, друге
расе и културе и начине живота, да разумеју свет у коме живе и међусобну
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зависност појединаца, група и нација, да стичу способност процењивања
људских достигнућа и хтења.

НАСТАНАК И РАЗВОЈ ШКОЛЕ
Настанак школе као васпитно-образовне институције почиње у
својим основним назнакама код најстаријих цивилизација Сумера, Кинеза,
Индуса, Персијанаца и Египћана. Настанку првих школа претходили су
први учитељи (племенски врачи, жреци, мудри старци и бивши ратници)
чијим деловањем васпитни рад и системско учење почињу да се издвајају
из свеукупног живота и рада. Процес институционализације школе у
првобитној форми трајао је око четири хиљаде година, што значи да су
прве организоване школе, које подсећају на данашње, формиране пре
око три хиљаде година. Формирање првих школа било је условљено
достигнућем развоја средстава за производњу, тј. друштвено-економских
односа и укупним духовним развојем најстаријих људских заједница.
Такође, на формирање школа утицала је и чињеница да су људи у тим
цивилизацијама већ били створили такве фондове знања, вештина и
навика, да их више нису могли преносити на млађе непосредно кроз
свакодневни живот и рад, већ у посебно организованим условима –
школама.
Сам термин школа је грчког порекла и асоцира на слободно време и
доколицу. У старој Грчкој основане су прве школе са циљем да се баве
васпитањем и образовањем млађе генерације. У Атини, која се сматра
историјским темељем демократије и образовања су у VI веку п.н.е.
формиране разне школе од којих су најзначајније: школа граматиста и
школа китариста; школе палестре и гимназије.
Деца слободних грађана у Атини су до седме године старости
васпитавана у родитељској кући, у пријатној породичној атмосфери, уз
пуно различитих играчака. Одрасли су им причали лепе приче и тако су
стицана прва знања. Од седме године деца су започињала школовање у
низу различитих школа:
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- учитељ писмености – граматиста, учио их је читању, писању и
рачунању;
- учитељ свирања – китариста, учио их је свирању на лири и
упознавао их са лирским стваралаштвом великих песника;
- од 12. до 13. године почињала је обука у палестрима, где се
стицала свестрана физичка спремност. У овој школи је посебна
пажња поклањана лепоти тела, снази, окретности;
- гимназијско школовање су настављала деца најимућнијих
родитеља. У њима се настављало физичко васпитање, али је
највећи значај придаван разговорима о филозофским и посебно
политичким проблемима;
- младићи од 18. до 20. године завршавали су војну обуку.
У Риму, у доба Републике, до краја VI века п. н. е. почеле су са радом
јавне елементарне школе лудуси (читање, писање, рачун, закони 12
таблица). Основане су граматичке школе (у којима се учио грчки језик,
граматика латинског језика, грчка и римска литература, говорништводекламовање и вођење диспута, са елементима географије и историје;
реторске школе у којима се изучавала реторика и филозофија, право,
математика, астрономија и музика. На васпитање у доба Римске
републике посебан утицај извршили су Цицерон и Сенека.
У периоду Римског царства школе су потпале под државну управу,
уведена је државна контрола над школама, а учитељи су постали царски
чиновници. Најзапаженија школа је била у Риму, у којој је радио чувени
теоретичар и практичар Марк Фабије Квинтилијан. Квинтилијан се залагао
за изучавање граматике, музике и геометрије. У његовом делу могуће је
уочити заокружен педагошки систем, са јасно зацртаним циљем
васпитања и путевима остваривања тог циља, од најранијег детињства до
значајних друштвених и државних функција. Његова педагогија је у пуном
значењу хуманистичка наука и у служби је васпитања детета. Он је ставио
посебне захтеве за учитеље: да према ученицима заузимају родитељски
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став, да буду строги, али без натмурености, да буду срдачни, без мржње
и презира, да буду честити и поштени, да не кажњавају децу.
У средњем веку организоване су само црквене школе. Биле су то
манастирске катедрале и парохијске школе, а њихов задатак је био да
припремају свештенички подмладак. Настава се у њима темељи на
строгом ауторитету наставника, оштрој дисциплини, суровим казнама и
запамћивању након упорног понављања. У XII и XIII веку јавиле су се прве
грађанске школе: цехови – школе занатлијских удружења и гилде – школе
трговачких удружења. У овом периоду су се, под утицајем арапске науке
и културе, отварали први универзитети, најпре у Кордову, а затим у
Паризу, Болоњи, Салерну, Оксфорду, Кембриџу, Прагу, Хајделбергу, Келну,
Ерфурту, Лајпцигу, Бечу, Фрајбургу. Ауторитет цркве је слабио, а научне
истине су све снажније продирале. Било је покушаја оснивања модерних
школа. Такве су језуитске школе (самостанске, па и гимназије).
Мислиоци периода хуманизма и ренесансе, у тражењу нових решења
за живот човека, супротно ранијем теолошком схватању, уздигли су
вредност детета и тражили поштовање његове личности. Јавио се низ
педагога – хуманиста, осниване су школе, а циљ васпитања је био
хармонични развој душе и тела. Важно је поменути и протестанске
реформацијске покрете који су извели бројне школе, међу којима су
највредније латинска школа и Штурмова гимназија.
Традиционална, односно класична школа настаје са настанком
капитализма у 17. веку и њене темеље су ударили педагози – хуманисти.
Филозофско педагошке основе нове, традиционалне (класичне) школе
чине два правца: емпиризам и рационализам.
Рационализам је правац у теорији сазнања према коме је објективну
стварност могуће упознати мишљењем, јер је сазнање дато у нашем уму,
разуму, интелекту. Дакле, постоје истине које су независне од чулног
искуства, већ су продукт истог мишљења (Декарт).
Емпиризам, насупрот рационализму, као главни извор целокупног
људског сазнања, што подразумева и сазнања о педагошким појавама и
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проблемима, узима чулне утиске, на основу проучавања искуствених
чињеница (Бекон).
Развој традиционалне школе одвија се у трима етапама. Прва етапа
започиње појавом чувеног педагога Јана Амоса Коменског и његовог
најпознатијег дела Велика дидактика у коме се залаже за резреднопредметно-часовни систем наставе и школе које би биле прилагођене
потребама масовног образовања (народне школе за све, на матерњем
језику).
Друга етапа започиње са чувеним немачким педагогом Јоханом
Фридрихом Хербартом који се залаже за увођење реда у школску наставу
(формални ступњеви) у оквиру дидактике поучавања, у којој је сва пажња
усмерена на активности наставника и првенствено на садржаје
интелектуалног васпитања.
Трећа етапа започиње крајем XIX и почетком XX века и њу
карактерише више праваца, школа и учења (самоучења, ученикове
активности и др.) са захтевима за који се тичу индивидуализације и
превазилажења недостатака масовне школе.
Средином XX века, увођењем нових технологија (глобално
индустријско друштво) стварају се нови услови за развој друштва и нове,
савремене школе која врши своју цивилизацијску и хуманистичку улогу у
новонасталим друштвеним околностима (масовност, организована
информативност, претерана интелектуализација, ауторитарност,
прилагођеност просечнима, итд).
У нашој педагошкој теорији учињен је покушај да се укупни
досадашњи развој школе према етапама развоја класификује на следећи
начин:
- преинституционални период – преношење радних искустава,
обичаја и веровања у склопу свакодневног живота и рада свих;
- школе скриба – читања и писања, као основа шире људске
комуникације и повећане размене производа и духовних
творевина;
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- школе „3Р” – читање, писање и рачун, као основа за
успостављање већих људских заједница и проширење тржишта
(ширење говорног и писаног језика, интензивирање трговине), као
и средство за ширење религије и власти;
- схоластичка школа – религија и класични језици, инхерентност
средњовековних феуда, ширење или наметање одређене
религије, култура ради оних који се њоме баве;
- јачање класичне средње школе – као израз идеја хуманизма и
ренесансе и потреба трговине, државне организације и уметности
(чиновници, управне структуре);
- реалне гимназије (средње школе) – као израз потреба развоја
индустрије и значаја природних наука (индустријска револуција),
период обрачуна класичне и реалне гимназије, развој
универзитета;
- политехнизација школског образовања – као израз развоја науке,
технике и високог ступња индустријског развоја,
интелектуализација школе и њено подређивање интересима
привреде, научно техничког развоја и економског просперитета
државе;
- свестраност у развоју личности у оквиру нивоа школског
образовања и разноврсност модела школских институција – као
израз и потреба високог ступња научно техничких револуција
друштвених промена и реформације културних и
општехуманистичких вредности.
Основне функције школе
Школа у свим државама добија нарочито на значају, јер основно и
обавезно образовање траје од 10 до 12 година и као такви постају
универзално и неотуђиво право сваког детета без обзира на његов пол,
расу, националност, вероисповест, социјални положај, место становања
и психофизичке способности. Школа постаје значајан и незаменљив
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чинилац свеукупног, интегралног, физичког, интелектуалног, социјалног и
моралног развоја ученика.
У педагошкој теорији углавном постоји сагласност о томе које су
основне функције школе. Према традиционалном схватању у педагошкој
теорији као основне функције школе наводе се:
- образовна,
- социјализаторска,
- васпитна,
- културна.
У новије време врши се нешто другачија подела основних функција
школе и то на:
- репродукцијску,
- хуману,
- педагошку.
Репродукцијска функција школе подразумева циљну репродукцију
постојећих садржаја и облика друштва, као настојање за очувањем онога
што је постигнуто, и на основу тога даљи развој и доградњу друштва. Ова
функција школе се остварује квалификацијом, селекцијом и интеграцијом.
Квалификација подразумева оспособљеност појединаца (ученика) у
уобичајеном смислу, дакле на припрему за позив и касније поседовање
стручне, социјалне и говорне компетенције, односно способности
критике.
Селекција значи пропусност у току образовања вертикалом система
у коме има више релативно завршних нивоа чији број зависи од дужине
школовања. На прелазу у виши ниво усмеравање ученика је зависно од
постигнутог образовног статуса. Са селекцијом се повезује појам једнаких
шанси, који је у пракси немогуће постићи, јер је истраживањима
потврђено да је упрокос формалној једнакости шанси, школски успех врло
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уско повезан с „културним капиталом”, који ученици доносе од куће и који
током школовања производи фине разлике.
Интеграција претпоставља могућност укључивања ученика после
завршене школе у друштву. Друштво не може преживети ако не обезбеди
темељни консензус норми, вредности и поделу шанси. Школе морају томе
доприносити и као такве имају легитимну функцију. Легитимитет је
последица квалификационог и селективног процеса у школи. Ако
родитељи и ученици имају осећај да би се школовањем могао постићи
очекивани учинак, они постају спремни да признају оправданост и
исправност образовних, позивних и партиципацијских шанси. Школа тада
производи масовну лојалност.
Хумана функција школе састоји се у томе што се од ње очекује да
ученике адаптира за живот у друштвеној заједници. Школа није само
место учења већ и место заједничког и лепог живљења ученика и
наставника.
Педагошка функција школе је у томе што она служи васпитању новог
нараштаја за самосталност, еманципацију и зрелост и заснива се на
друштвеној потреби за образовањем.
Наведене основне функције квалификују школу, а нарочито основну
школу као институцију од посебног националног значаја у свакој држави.
Образовање и васпитање у школи представљају основ и услов
овладавања
садржајима
савременог
општег
образовања,
социјализовања младе генерације, развијања интелектуалних
способности и моралности ученика.
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КВАЛИТЕТНА ШКОЛА
У педагошкој литератури почетком 60-их година прошлог века уз
појам школа почиње да се користи појам савремена. Тако је настао нови,
сложен појам савремена школа. Овим појмом, који се и данас често
користи, његови творци су хтели да направе разлику између модерене,
квалитетне школе у савремном друштву и школе у прошлости коју су
означавали као класичну, односно традиционалну школу.
Ми смо се у овом раду определили да за школу данас и у будућности
користимо појам квалитетна школа, који је у педагошкој литератури настао
80-их година прошлог века, јер сматрамо да је адекватнији од појма
савремена школа. На наше опредељење од утицаја су били и ставови
неких познатих педагога који сматрају да појам савремена школа није
адекватан за школу у друштву друге и треће индустријске револуције.
Квалитетна школа је појам који је у педагошку науку крајем 20. века
увео Вилијам Гласер. Васпитно- образовни рад у овој школи заснива се
на теорији контроле (која полази од унутрашње мотивације). Теорија
контроле подразумева да ученици раде према ономе што у одређеном
тренутку желе, што представља њихов избор. Спољашњи догађај може
бити узрок, али он то никада није, Неки ученици не престају разговарати
ни када наставник то каже.Наставници, свакога дана говоре ученицима
како да уче, кажњавају их, али пуно ученика ипак не учи. Заправо, многи
ученици након казне, уче још мање (Гласер 1994:52).
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„Основна поставка теорије контроле је да се сва људска бића рађају
с пет основних или генетских потреба. То су; преживљавање, љубав, моћ,
забава и слобода“ ( Илић, 2017: 152). Одрасли људи се разликују по томе
са колико успеха задовољавају наведене потребе.Када је реч о контроли,
важно је напоменути да можемо контролисати само властите поступке и
деловање, иако често покушавамо да контролишемо друге. „ Реч
контрола употребљава се условно. Можда би прикладнија реч била
самоконтрола“ (Илић 2017: 152).
Учење самоконроле је од изузетне важности и може се примењивати
у свакој педагошкој институцији и на свим нивоима васпитно- образовног
система.
У квалитетној школи тајна успешног учења је садржана у менталним
моделима, који представљају систем уверења, обрасце мишљења,
парадигме и низове начина деловања на којима се темеље мисли и
осећања ученика. Ментални модел који инспирише наставника на
доношење паметне одлуке, на изграђивање и очување достојанства и
стварање мотивације ученика је знак изврсног наставника квалитетне
школе ( Јенсен 2003:61)
Квалитетна школа се може дефинисати као „организацијска,
интелектуална, социјална и емоционална, когнитивно-афектиа насвна
итеактивна стваралачка комуникација између наставника и ученика,
ученика међусобно, као и наставника и родитеља, која има своју
плуралистичку и алтернативну дидактичку, логичку и методичку
артикулацију, своју сврху, узрочност и последице, покретачке мотиве и
циљеве, медије и ресурсе, помоћу којих реализује наставним планом и
програмом прописане садржаје у циљу стицања квалитетних знања
заснованих на науци и искуству, идентификацији и подстиања
способности и равијања ученикове целокупне личности ради постизања
индивидуалног стваралачког максимума и задовољења његових основних
потреба“ (Стевановић 2004:39)
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Наведена дефиниција нам показује структуралне елементе квалитетне
школе:
- организација као комуникација;
- интелектуални, емоционални, социјални квалитети;
- афективна насупрот когнитивној настави;
- интерактивно учење засновано на стваралаштву;
- унутрашња и интерперсонална едукација (самоодекувоње
ученика, интерперсонални односи наставника, ученика,
родитеља);
- логичка, дидактичка, методичка артикулација;
- телеолошка вредност ( сврха, циљ):
- узрочно- последична повезаност:
- покретачки мотиви и циљеви;
- медији и ресурси;
- наставни план и програм (курикулум) као званични документ;
- развијање ученикове личности;
- индивидуални максимум ученика;
- стваралаштво ученика;
- задовољење потреба ученика.
Квалитетна школа је, за разлику од традиционалне школе, школа
активног усвајања знања, вештина и навика и развијања способности
ученика. То је школа која која има за циљ да обезбеди развој
индивидуалности, социјализованости, аутентичности, аутономности,
адаптилности, еманципације, самоодређења, способости за промене,
стваралаштво и креативнот ученика. Посебан нагласак се ставља на
изграђивање животног става ученика, разумевање себе и других,
изграђивање најадекватнијих начина реаговања на успехе и неуспехе,
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успостављање правилне комуникације са другим људима, успешно
самоорганизовање, саморазвијање.
У квалитетној школи од изузетног значаја је позитивна
интерперсонална клима, коју карактеришу ведра атмосфера,
благонаклони односи, пријатне емоције, осећање компетентности. Све
наведено има за циљ да смањи напетост између ученика и наставника,
као и између самих ученика.

НАСТАВНИК У КВА ЛИТЕТНОЈ ШКОЛИ
Особине наставника
Школа највидиљивије оличење има у наставнику. Наставник је
основни чинилац успешности васпитно-образовног рада у квалитетној
школи. Његова улога у квалитетној школи битно се мења у односу на ону
улогу коју је имао у традиционалној школи. За разлику од традиционалног
приступа одређивања особина личности наставника, у квалитетној школи
све више се говори о улози наставника у васпитно-образовном раду, а
нарочито у остваривању васпитних задатака.
Наставник у школи мора имати одговарајуће педагошко-психолошко
и дидактичко-методолошко образовање и умеће да би успешно остварио
педагошки рад (васпитно-образовни рад) и да разуме педагошкодруштвене основе, циљеве и захтеве промена у образовању. Значајан
чинилац успешности наставника, као стручњака професионалца који се
бави изузетно одговорним и сложеним радом је педагошко-методолошка
култура наставника.
Наставник у квалитетној школи треба да има следеће особине:
- да има широко и солидно опште образовање и општу културу;
- да темељно познаје дисциплину коју предаје, тј. наставни предмет,
али и проблеме науке који се налазе у основи тог наставног
предмета;
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- да познаје психолошко-педагошке и методичке основе васпитања,
а посебно наставе на одређеном узрасту;
- да је овладао неопходним педагошким умењима тј. да је
практично оспособљен и проверен за непосредан рад у школи;
- да је изградио потребу и навику перманентног усавршавања.
У познатој студији о ученичким преференцијама различитих особина
наставника, Артур Џерсаилд истиче следеће квалитете односно особине
наставникове личности:
људске квалитете: расположење, веселост, природност, друштвеност,
добро расположење, смисао за хумор;
квалитете који се односе на став према дисциплини: да је „фер”,
праведан, постојан, дисциплинован, непристрасан;
физичке квалитете: физичка привлачност, пријатност, уредност,
младоликост, добро здравље;
наставничке квалитете: добро познавање струке, помагање
ученицима, поступање у интересу ученика, да је занимљив и ентузијаста,
да уме да заинтересује ученике, да предаје јасно, прегледно и да
наглашава оно што је битно.
Једну од најобухватнијих студија о својствима наставника обавио је
Рајанс и утврдио следеће разлике између „ добрих“ и „ лоших“ наставника.
По њему, „добри“ наставници су пријатни, пријатељски настројени,
одговорни, пословни, љубазни, систематични, подстицајни, опуштени,
имагинативни, док су „ лоши“ наставници далеки, егоцентрични, крути,
не планирају, често раде рутински ( Илић 2017: 113).
Наставник у квалитетној школи може успешно остварити своју
васпитно-образовну улогу ако поседује формирано педагошко мишљење
и педагошку културу. Педагошко мишљење наставника формира се као
његова професионална мисаона способност која омогућава
анализирање, упоређивање, вредновање, осмишљавање, повезивање и
усавршавање педагошке теорије и праксе, које постаје инструмент,
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средство успешнијег, квалитетнијег, научно заснованог и креативностварлачког
осмишљавања,
реализовања
и
евалуирања
васпитно-образовног процеса. Савремено педагошко мишљење
наставника одликује продор креативних, стваралачких, иновативних
педагошких идеја и ставова које се темеље на новим научно доказаним
теоријским основама.
Наставника у квалитетној школи карактерише поседовање
методолошке културе под којом се подразумева његова способност и
мотивисаност за коришћење научно-педагошких знања за анализу,
процењивање, истраживање, осмишљавање и усавршавање педагошке
праксе. За наставника је веома важно да схвати каква је повезаност
педагошке теорије и праксе, каква је његова улога у педагошком процесу,
како може објективно и реално да евалуира своју успешност и самостално
осмишљава, иновира и усавршава педагошку праксу, користећи
педагошка, теоријско-научна истраживања и осварења педагошке праксе.
Наставник у квалитетној школи треба да буде максимално оспособљен
да ради у тиму, да учи децу да живе заједно са другим културама, да буде
партнер и да поседује смисао и вештину за комуникацију, да активно
учествује у променама, да својом позивитном улогом помаже складном
развоју ученикове личности, да има професионалну аутономију и да у
максимално могућој мери развија аутономију својих ученика у процесу
васпитања и образовања. Током радног века наставник треба да се
систематски усавршава како би увек био на нивоу савремених
професионалних задатака, да прихвата и примењује нову информациону
и образовну технологију и да у професији буде успешан како би осигурао
и успех својих ученика.
За разлику од наставника у традиционалној школи који је више
усмерен на једнообразност, униформност, наређивање, ауторитарно
вођење, изазивање страхопоштовања код ученика, наставник квалитетне
школе ствара поверење код ученика, ослања се на сарадњу, ствара
повољне услове за рад, наводи ученике да то чине. Док наставник
традиционалне школе окривљује ученике, изазива незадовољство,
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наређује, критикује, претежно говори, оцењује на једноставан начин, не
примећује креативност у раду, колебљив је, недоследан, крут, дотле
наставник квалитетне школен саветује, толерантно разговара, подржава,
хвали, емпатише, ослобађа, тражи самооцењивање квалитета, подстиче
и подржава иновативност, сигуран, доследан, искрен, поверљив,
омогућује задовољење основних потреба ( преживљавање, љубав, моћ,
забава, слобода). У традиционалној школи не успевају сви ученици, док
у традиционалној, готово свако достиже висок квалитет (Илић, 2017:157)
Улога наставника у квалитетној школи
Наставник у квалитетној школи треба да се понаша и делује у складу
са стандардима педагошке професије, при чему своју улогу треба да
остварује на флексибилан начин. То подразумева да у ситуацијама у
којима није прописано како да поступа, наставник треба увек да нађе
решења која ће бити у складу са професионалним стандардима и
педагошком етиком.
Наставникова улога у квалитетној школи је улога професионалца. Он,
дакле, као професионалац, осим што зна свој посао, уме и да обави исти
на најбољи начин. Да би наставник постао професионалац он мора стећи
квалитетно образовање и да то образовање надограђује континуираним
квалитетним стручним усавршавањем. Квалитетно стручно усавршавање
наставника увећава радно-педагошке способности наставника, подстиче
његове креативне потенцијале, стваралаштво и тежње ка даљем
професионалном
самоусавршавању.
Обновљена,
проширена,
систематизована и новостечена знања, изграђене вештине и усавршене
способности омогућују наставнику да са професионалном компететношћу,
сигурношћу, инвентивношћу, одговорношћу и креативношћу приступа
програмирању, реализацији, праћењу и вредновању васпитнообразовних активности ученика.
Улога наставника у квалитетној школи је да поучава ученике, да
организује наставу која ће омогућити ученицима, да стекну одређена
знања, умења и вештине, да прати рад и постигнуће ученика, да
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ученицима даје повратне информације, да води рачуна о узрасним
карактеристикама
ученика,
индивидауалним
могућностима,
самоактуализацији ученика и др. Да би испунио професионално
наведене обавезе према ученицима, наставник треба да буде мотивисан,
да ради стручно, професионално, савесно, да води рачуна о
интересовањима ученика и школе, да ученицима буде пример тачности,
одговорности и лепог понашања и да буде хумана личност.
Наставник, као и уосталом ученик, мора веровати у свој успех у
васпитно-образовном раду. Само наставник који заиста верује у свој успех
може и успети, па је зато једна од његових главних улога стварање услова
за успешан рад, разговор са ученицима, уважавање њихових предлога,
развијање приватне климе у одељењу у којој желе да раде и ученици и
он сам. Уместо присиле он мора фаворизовати свесну дисциплину.
У савременој педагошкој литератури улога наставника се означава
као:
- рефлектирајућа (рефлектна),
- катализаторска,
- супер наставник.
Рефлектирајући наставник
Рефлектирајући наставник треба да поседује следеће особине:
- самокритичност према себи и свом понашању у разреду;
- реалност слике о себи;
- отвореност према ученицима;
- реалност и поштење у односу према ученицима;
- искреност, отвореност, непосредност и дирктност у изражавању
својих мисли, потреба и жеља према ученицима;
- спремност за дијалог са ученицима и да увек удовољи њиховим
реалним и оправданим жељама и захтевима;
- спремност да увек наступа као одговоран и стварни ауторитет;
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- висок ниво културе и љубазности у понашању и опхођењу, уз
максимално уважавање личности ученика;
- посвећеност свом позиву и васпитању и образовању ученика.
Наставник као катализатор учења
Ову улогу наставник остварује тако што промовише учење у било ком
примереном облику. Он је као професионалац потпуно квлификован за
употребу вишеструких интелигенција и модела стилова учења и
оспособљен за препознавање и вођење ученика у складу са њиховим
стањима. Оспособљен је да користи и интегрише технологију, умне мапе,
убрзано учење, музику и уметност кроз цели наставни програм. Пружа
ученику избор и разноликост са много повратних информација.
Наставник као катализатор учења у учионици негује и ствара климу која
оснажује ученике, велича појединца и подстиче критичко мишљење и
изражавање. Он омогућава флексибилним поучавањем присутност
мотивације и високе енергије код ученика стварањем прилика за избор,
а одговорност је његова најважнија особина. Наставник као катализатор
учења од ученика сазнаје који стил учења преферира, који је његов
ментални модел и улази у учеников свет да би унапредио комуникацију
и учење.
„Супер“ наставник
Супер наставник је појам који је у педагогији нов. Овим појмом се
означава наставник који има улогу тренера. Таквог наставника више
занима пројектовање и осигуравање смера у учењу него само учењу. То
значи да је наставник водитељ, а не ауторитет, да лични, филозофски и
емоционални део ученика тренира и усмерава исто толико, колико и
интелектуални део. Ипак да би то учинио, наставник мора имати сређен
сопствени живот. Основни и свакодневни став таквог наставника је став
Carpe diem, који значи направити највише од данашњег дана за ученика
и њихово учење.
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У квалитетној школи наставник је најзначајнији чинилац успешности
васпитно-образовног процеса ученика. Од њега се захтева да ради
стручно, професионално, савесно, креативно, да буде пример
марљивости и моралности својим ученицима и у средини у којо живи и
ради, да се непрекидно усавршава у својој струци и да се стара о
интересима ученика и школе. Његова улога у школи је улога стратега и
водитеља укупног васпитно-образовног процеса, који остварује са
ученицима, а тиме битно доприноси формирању њихове личности. Он
је истовремено предавач, планер, програмер, дијагностичар, организатор,
саветодавац, мотиватор, евалуатор, терапеут, иноватор, истраживач,
креатор, стваралац, партнер и, надасве васпитач и педагог у најширем
значењу ових појмова који располаже савремним педагошким
мишљењем.
Наставникова улога у савременој школи је креативна односно
стваралачка. Креативан наставник зналачки пројектује и реализује
наставни процес у складу са савременим дидактичким принципима,
васпитно-образовним задацима, могућностима ученика и условима у
којима се одвија настава. Креативност наставника треба да се остварује у
свим фазама целокупног васпитно-образовног процеса, од његове
пројекције до реализације. Креативност улоге наставника подразумева да
он открива, иницира и подстиче креативност код ученика у наставном
процесу.
Наставник помаже ученицима да се њихове потребе за самосталним
откривањем, сазнавањем, експериментисањем, истраживањем,
деловањем, напредовањем и исказивањем сопствених способности и
постигнућа у што већој мери задовоље. Подстицањем креативног
потенцијала ученика наставник педагошки стимулише развој
интелектуалних способности ученика, као битне основе његовог
стваралачког мишљења и креативног деловања. Посебна педагошка
вредност подстицања креативности код ученика се огледа у могућности
да он буде компентентан и да се докаже као вредан субјект васпитнообразовног процеса.
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Укупна улога наставника у васпитно-образовном процесу у
квалитетној школи може се посматрати као: 1. интегративна; 2. васпитачка;
3. улога социјалног координатора; 4. улога у школи и струковним
организацијама; 5. улога одељенског старешине.
Интегративна улога наставника
Интегративна улога наставника обухвата:
- улогу наставника као пројектанта наставе (најопштија улога);
- улогу дидактичара (аутономно подручје наставника);
- улогу методичара;
- улогу иноватора (нове методе и технике рада које ће омогућити
ученику да схвати како лакше и ефикасније да учи и да ужива у
учењу);
- улогу мотиватора (подстицање ученика на активност ради
преузимања одговорности за своје учење, као и на
самоактуализацију).
Васпитачка улога наставника
Васпитачка улога наставника обухвата:
- улогу наставника као ослонцa у адаптацији ученика на школску
средину;
- улогу наставника као ментора;
- улогу наставника као агенса развоја личности ученика у целини.
Ова улога је од посебног значаја за ученика. Наставник настоји да
сазна каква је ученикова слика о себи као особи, каквог је
квалитета учениково самопоуздање и самопоштовање. Наставник
ствара услове који активирају ученикова интересовања и дају му
слободу да самостално формира своје ставове о разним
активностима, збивањима и другим искуственим садржајима које
упознаје у школи или су на неки начин везани за школу. Наставник
настоји да ученицима предочи различите вредносне и
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мотивационе моделе, препушта им да сами поставе свој ниво
аспирације и евентуалне узоре;
- улогу наставника као оцењивача.
Улога социјалног координатора
Улогу социјалног координатора наставник остварује у социјалној
ситуацији кроз интеракцију са ученицима који чине релативно трајну и
стабилну одељењску групу. Обликовање задатака са којим суочава
ученике наставник обликује социјалну димензију учениковог понашања.
Регулишући узајамно упознавање, учесталост различитих образаца
понашања и размене, разговора о искуствима из групног и тимског рада,
наставник инсистира на формирању групне лојалности која се огледа у
прихватању групних циљева и групних норми.
Социјална улога наставника у одељењу веома je комплексна, јер се
он у односу на одељење појављује као руководилац, тренер, модел,
арбитар и симбол одељења. Улога социјалног координатора подразумева
и сарадњу наставника са породицом ученика, која се остварује кроз
индивидуалне контакте са родитељима и кроз родитељске састанке као
институционалне форме сарадње родитеља и школе.
Улога наставника у школи у струковним организацијама
Наставник у школи и струковним организацијама остварује следеће
улоге:
- улогу члана наставничког колектива као примарној радној групи у
којој он има своје место, своју улогу и свој статус;
- улогу стручњака за наставу, кроз учешће у стручном активу као
разредни или предметни наставник;
- улогу истраживања укупног рада и понашања ученика у одељењу;
- улогу активисте у реализовању друштвених активности у локалној
заједници;
- улогу креативног сарадника у уметничким и културним
активностима;
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- улогу припадника наставничког сталежа учешћем на стручним
састанцима и скуповима.
Улога наставника као одељењског старешине
У квалитетној школи наставник, поред извођења наставног рада, има
још једну важну и одговорну улогу – улогу одељењског старешине. Значај
улоге наставника као одељењског старешине је у томе што је одељењски
старешина педагошки, организациони и административни руководилац
одељења. У којој мери ће наставник, као одељењски старешина вршити
ове сложене дужности зависи првенствено од његове стручности,
педагошко-психолошке оспособљености, опште културе, организационих
способности, емоционалне стабилности, способности успостављања
сарадње са ученицима, колегама и родитељима, те и других особина
његове личности. Међутим, рад одељењског старешине зависи и од
програмираности и вредновања васпитно-образовних задатака на нивоу
школе.
С обзиром на важност улоге одељењског старешине, за њега се, по
правилу, бирају најспособнији и најбољи наставници у једној школи.
Пожељно је да то буду наставници који су популарни код ученика и који
имају одређени друштвени углед у локалној средини, тј. међу
родитељима. Ученици желе да им разредни старешина буду наставници
који имају више разумевања за њихове развојне, личне и породичне
проблеме, тешкоће у учењу и слично, јер од њих очекују разумевање,
помоћ и подршку.
Ученици посебно воле одељењског старешину који поштује њихову
личност, који развија демократске односе, сарадњу и дружење, који се
ангажује за своје ученике и који подстиче ученикову иницијативу и
другарство. Ученици посебно цене правичност и доследност одељењског
старешине, као и његова настојања у стварању односа међусобног
разумевања, поверења и толеранције. Негативно мишљење ученици
имају о одељењском старешини који у свом раду показује попустљивост,
неодлучност, пристрасност, неодговорност, незаинтересованост за
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ефикасно решавање проблема са којима се суочава ученик или
одељенска заједница.
Улога наставника као разредног старешине је сложена, поливалентна
и одговорна и подразумева висок степен педагошке оспособљености,
мотивисаности и перманентно оспособљавање. Од посебног је значаја
његова педагошка оспособљеност под којом се подразумева:
- познавање психосоцијалних потреба ученика и могућност
њиховог задовољења у школи;
- познавање процеса социјализације ученика;
- познавање циљева, принципа и метода рада одељенских
заједница и развоја личности ученика у њима;
- способност примене педагошких и психолошких знања у раду са
ученицима и одељењском заједницом;
- способност избора и примене одговарајућих педагошких
стратегија, техника и метода управљања одељењским
заједницама.
Да би одељењска заједница успешно остваривала васпитнообразовне циљеве и задатке разредни старешина као педагошки
руководилац те заједнице нарочито треба да се ангажује на:
- програмирању педагошке стратегије развоја одељењске
заједнице;
- стварању и изграђивању атмосфере другарских, демократских и
сарадничких односа и планском сузбијању егоизма, групашења,
нетрпељивости и других негативних појава у међусобним
односима и понашању ученика;
- подстицању ученичких креативних потенцијала и социјализације
ученика;
- педагошком осмишљавању садржаја, метода, облика и средстава
васпитног рада који доприносе развоју позитивне
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интерперсоналне климе и развоју психосоцијалног понашања
ученика;
- успостављању искрених и сарадничких односа са ученицима.
Основне улоге односно функције наставника као одељењског
старешине су:
- педагошка улога (функција);
- организациона и коориднирајућа улога (функција);
- сарадња са родитељима;
- административна улога (функција).
Остваривање наведених улога претпоставља постојање програма и
плана развоја одељењске заједнице који представља пројекат,
концепцију, стратегију, замисао педагошког вођења и развијања
одељењске заједнице, који припрема разредни старешина у сарадњи са
педагошко-психолошком службом школе. План и програм рада
одељењске заједнице предлажу ученици, а усваја одељењска заједница.
Од наведених улога, односно функција разредног старешине од
посебног значаја су педагошка улога (функција) и сарадња са
родитељима.
Педагошка улога (функција) разредног старешине се састоји у:
- систематском праћењу развоја сваког ученика, њиховог успеха,
односно неуспеха и помагање у разрешавању њихових личних
проблема;
- обављању саветодавног васпитног рада са ученицима
(појединачно, групно и са одељењским колективом);
- подстицању и усмеравању процеса формирања одељењског
колектива и јавног мњења;
- помагању ученицима у организовању њихових активности у
области међусобне помоћи у учењу, у регулисању њихових
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међусобних односа (понашања), у организацији забавног и
културног живота;
- преузимању мере за отклањање узрока неуспеха појединих
ученика и решавање васпитно-дисциплинских проблема
(изрицање васпитно-дисциплинских мера и казни, похвала и
награда);
- бризи о активностима ученика којима се подстиче формирање
њихових хигијенских и културних и радних навика;
- планирању и учествовању у извођењу ученичких екскурзија,
посета и излета;
- подстицању ученика да се укључе у општешколске акције и
манифестације (акције солидарности, хуманитарне помоћи,
еколошке и радне акције и др.).
Сарадња са родитељима подразумева праћење и проучавање
породиних прилика ученика,организовање родитељских састанака,
индивидуалних разговора. Сарадња са родитељима је такође значајна
улога разредног старешине за васпитање и образовање ученика. Овај
став произилази из чињенице да је најбоља природна веза коју школа
може успоставити заправо савез са родитељима (Дистервег).
Сарадња разредног старешине са родитељима је партнерска. Наиме,
разредни старешина и родитељи су партнери са тачно дефинисаним
улогама у васпитно-образовном процесу ученика. Разредни старешина
даје сугестије и проналази са родитељима одговарајућа решења у
разрешавању проблема. Партнерски однос, који се заснива на
демократичности, кооперативности и комплементарности у учешћу и
сарадњи, подразумева одговорност и разредног старешине и родитеља
за своју педагошку улогу у васпитању личности детета.
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УЧЕНИК У КВА ЛИТЕТНОЈ ШКОЛИ
Улога ученика у квалитетној школи
У квалитетној школи битно се мења улога ученика у васпитнообразовном
процесу.
Ученик,
наиме,
постаје
субјект
у
васпитно-образовном процесу, тј. битан елемент тог процеса. Ученик као
субјекат у квалитетној школи је активан учесник пројекције и припреме
рада, тежишни носилац реализације васпитно-образовног процеса и
објективни процењивач резултата из тог процеса које непосредно
користи.
У нашој педагошкој теорији и пракси јасно је опредељење за
субјекатску позицију ученика. То подразумева да је у процесу наставе и
у васпитно-образовном процесу уопште ученику омогућено да активно
и одговорно (свесно) у складу са својим способностима и склоностима,
као и друштвеним очекивањима, учествује у васпитању и образовању.
Управо у таквој позицији ученика огледа се суштинска разлика старе
школе (школа „бубања”, „преношења” знања, ауторитативног наставника,
пасивног ученика, ученика „објекта”) и нове школе (школе активног
усвајања знања, развијања способности и усвајања васпитних вредности,
активног кооперативног рада ученика и наставника). Овакво опредељење
је логична последица познавања свих слабости „старе школе”, али и неких
слабости одређених смерова у педагогији којима се тражило одлажење
у другу крајност – ставаљање ученика у центар целокупне педагошке
делатности (педоцентризам). Опредељење да ученик буде активни
субјекат могуће је остварити сталним изналажењем дидактичких и
методичких решења која омогућавају ученицима да учествују у
планирању и припремању, извођењу наставног процеса, стварању
повољне педагошке климе, развијању и манифестовању свесне
дисциплине, вредновању рада својих другова и самовредновању и
самооцењивању сопственог рада и достигнућа.
Повољна социјална (интерперсонална) клима, квалитетни односи и
положај у квалитетној школи омогућава да ученик постане субјекат и
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равноправни партнер у васпитно-образовном процесу. Јачањем
субјекатске позиције ученика повећава се и његова одговорност за
сопствену успешност у учењу, васпитању његове личности и укупном
развоју. Субјекатска позиција омогућава ученику да самостално логички
расуђује, да правилно планира, бира, делује, процењује и вреднује, те да
исказује и задовољава своје потребе и интересе, свестан својих права,
обавеза и одговорности у васпитно-образовном процесу, а касније у
послу и другим животним активностима.
Побољшању позиције ученика у квалитетној школи значајно
доприносе:
- већи степен учешћа ученика у процесима програмирања,
непосредног реализовања и вредновање резултата васпитнообразовног рада;
- односи ученика и наставника засновани на разумевању,
поштовању, сарадњи и поверењу;
- организовање активности у којима ученици у већој мери могу да
задовоље своје потребе за дружењем, стицањем и исказивањем
идентитета;
- ефикасна организација рада у школи.
Субјекатска позиција ученика искључује могућност да он буде
манипулисан, да му се ускраћује право да изражава своје мишљење, да
га заступа и брани, те било какве могућности да се његово мишљење и
ставови игноришу, односно не прихвате.
Ученику у квалитетној школи треба да се обезбеди квалитетан рад који
ће позитивно утицати на његову субјекатску позицију. Квалитетан рад
ученика подразумева испуњење више услова од којих су најзначајнији:
- разредна средина мора бити угодна и подстицајна за квалитетан
васпитно-образовни рад;
- ученик треба да буде спреман да ради искључиво нешто што је
корисно, јер квалитетан рад је увек и користан;
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- ученик треба да настоји да учи и ради најбоље што може;
- ученик треба да има право да оцењује свој рад и да настоји да
побољша његов квалитет;
- ученику увек годи квалитетан и користан рад, јер нема већег
задовољства када се учини нешто квалитетно и корисно, односно,
најбоље што се може и кад други то признају;
- ученик мора имати уверење у себе да стваралачким радом увек
може постићи квалитет, како у настави, тако и у васпитању његове
личности.
На побољшање квалитета наставе као и квалитета васпитања и
образовања у школи, као значајних претпоставки за изграђивање
субјекатске позиције ученика, посебно утичу: подстицање мотивације
(унутрашње и спољашње), самосвести и самопоуздања код ученика.
Начин да се исти подстакну код ученика је: а) да се функција наставника
буде усмерена на помоћ ученику; б) да се ученику омогући прилично
широк избор и надзор у организацији учења; в) да се исказује поштовање
и емпатија према ученику; г) да наставник преноси позитивне поруке
ученику (истицање позитивног, подстицање, охрабрење, похвале,
стварање опуштене атмосфере и др.); д) да наставник помаже ученику у
ситуацијама када овај погреши.
Субјекатска позиција ученика у квалитетној школи условљава да се од
њега тражи да научи како треба да учи, да поседује више иницијативе, да
више учи самостално него да буде поучаван од стране наставника, а од
наставника да ствара педагошке ситуације у којима ће ученик учити због
жеље за сазнањем и успехом, а не због страха од слабе оцене и казне.
Мотивација је битан услов за одржавање дисциплине, за подстицање
ученика да дуже ради у школи и прихвата домаће задатке као логичан
наставак онога што се у школи радило. На тај начин се обезбеђује
партиципација ученика у настави и креирају неке од његових битних
претпоставки за већа достигнућа како у образовању, тако и васпитању
његове личности.
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У изграђивању субјекатске позиције ученика у васпитно-образовном
процесу у квалитетној школи, посебна пажња треба да се посвети
ученицима који се теже адаптирају, ученицима који су променили школу
и/или место боравка, деци лишеној родитељског старања, деци из
социјално депривираних средина и породица, ученицима са ниским
социометријским статусом, као и другим категоријама ученика који имају
тешкоће у школском учењу и развоју. Проблеми наведених категорија
ученика могу бити до те мере изражени да угрожавају њихов
психосоцијални развој и да битно ометају постизање задовољавајућих
резултата у школском учењу. Ови ученици имају више потреба за
разумевањем њихових тешкоћа, указивањем пажње и поверења и
налажењем сигурног ослонца код својих наставника.
Ученика, као једног од субјективних фактора наставе, можемо једино
објективно проучавати у јединству односа са другим факторима наставе,
а истовремено на искуствима педагошке прошлости, садашње педагошке
стварности и погледом у педагошку будућност. То је основни приступ у
проучавању савремених трендова у променама положаја ученика у
настави. Све брже промене у производњи, комуникацији и односима
међу људима, неминовно изискују промену положаја ученика, његових
права и обавеза у школи а посебно у настави.
Трендови у положају ученика у квалитетној школи одвијаће се кроз
неколико тежњи:
- тежња да ученик током школовања овлада квалитетним знањима
која ће му, као будућем стручњаку, успешно користити у раду и
даљем учењу;
- тежња да ученик буде носилац (партиципант) педагошке
ефикасности у настави;
- тежња за већим коришћењем свих наставних ресурса (ученикових
и наставникових интелектуалних и физичких могућности,
наставних програма, уџбеника, наставних средстава, потрошног
материјала и наставног простора) за време наставе;
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- тежња за остваривањем вишег нивоа индивидуалности ученика
задовољењем његових непоновљивих потреба, које треба
сагледавати у оквирима конкретних (реалиних) могућности наставе
и учења;
- тежња за адекватнијом примереношћу наставе потребама ученика
у складу са друштвеним променама;
- тежња за квалитетнијом и интезивнијом комуникацијом ученика са
наставником и осталим факторима наставе у школи;
- тежња за демократизацијом односа ученика са наставником и
другим субјектима школе;
- тежња ученика према стваралачком учењу и настави у циљу
постизања квалитетнијег знања и задовољења његових
индивидуалних склоности ученика.
Дисциплина у квалитетној школи
Дисциплина је несумњиво од посебне важности за васпитнообразовни, а нарочито за наставни рад. Међутим, она је одувек схватана
и тумачена различито, те су и мере за њено обезбеђивање биле
различите. Дисциплина у педагошкој терминологији означава ред,
поредак чије одржавање подразумева испуњавање одређених захтева,
извршавање обавеза и дужности; понашање у складу са нормама и
усвојеним правилима које поставља нека заједница, друштвена група,
колектив; може бити заснована на покорности, послушности, присили
(стега) и свесна дисциплина – када је васпитаник сам свестан потребе да
поступа у складу са захтевима који му се постављају, када норме прихвата
добровољно и схвата их као неопходан услов да колектив чији је члан
успешно функционише. Дисциплина је, дакле, ред који је неопходно
потребан у учионици да би ученици делотворно, односно успешно учили.
У педагошкој литератури евидентирано је постојање великог броја књига
о дисциплини у школама.
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Дисциплина је била предмет сталног разматрања педагошких
мислиоца. Навешћемо ставове о дисциплини Коменског, Лока, Хербарта,
Марије Монтесори као и неких савремних педагошких мислилаца.
Јан Амос Коменски у свом најпознатијем делу Велика дидактика,
расправљајући о дисциплини, истиче да је школа без дисциплине као
воденица без воде ‒ јер као што стане воденица ако јој се одузме вода,
тако и у школи мора да престане све ако јој се одузме дисциплина. Ако
се њива не плеви, одмах израсте коров који је штетан по усев, а ако се
младо дрвеће не креше оно подивља и тера некорисне изданке.
Међутим, из тога не поизлази да школа треба да буде пуна вике, удараца
и модрица, већ треба да буде пуна будности и пажње и учитеља и
ученика. Дисциплина није ништа друго него поуздан начин како ученици
треба заиста да постану ученици.
Џон Лок расправљајући о дисциплини наглашава да батине и све
друге врсте телесних казни нису она стега коју треба унети у васпитање
оних које би смо хтели да учинимо мудрим, добрим и слободним људима,
па их зато треба врло ретко употребљавати, и то у важнијим приликама
и у крајњем случају.
Јохан Фридрих Хербарт расправљајући о дисциплини наглашава да
се у детету уместо праве воље, која би била способна за одлучивање,
развија најпре тек само нека дивља необузданост која га гони тамо и
овамо, која је принцип нереда, вређа уређења одраслих, доводи будућу
личност детета само у опасност. Ова необузданост мора бити савладана,
или ће се неред приписати чуварима детињим као њихова кривица.
Савлађивање бива силом, а сила мора да буде баш довољно јака и да се
довољно често понавља пре него што се код детета покажу трагови праве
водиље.
Из изнетих ставова може се закључити да се у тзв. традиционалној
школи на чију су концепцију највећи утицај имали Хербарт и његови
следбеници, дисциплина заснива на слепој послушности, страху и
ауторитативном ставу наставника. Једино таква дисциплина је и могла
одговарати школи чије су главне карактеристике биле предавања и
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испитивања. За успешно наставниково предавање ученици су нужно
морали да се „претворе у око и уво”, да немо посматрају и слушају, да
памте и исказују спремност да пред наставником искажу запамћене
чињенице и генерализације. Основу те дисциплине чинили су запт
(васпитне природне мере) и стега (обуздавање дечје природе и
васпитавање у духу покорности нормама које постављају одрасли).
Крајем XIX и почетком XX века у педагогији настају бројни реформски
покрети и правци, познати пода заједничким именом „нова школа”, који
се залажу за другачије школе, другачији приступ настави и третирању
дисциплине у школи. Они се залажу да се настава заснива на активним
методама, да наставници имају улогу организатора учења који треба да
упуте ученике како да уче, да ученици добију субјекатску позицију у
настави, да се у настави истиче самосталан рад ученика, да се у настави
примењује индивидуализација и да се уважавају интереси ученика и
њихова личност. У таквој школи и дисциплина треба да буде другачије
схваћена. Дисциплина треба да буде флексибилнија и да више одговара
природи детета.
Схватање заступника „нове школе” о дисциплини у школама најбоље
је изразила Марија Монтесори. Она је сматрала да школска дисциплина
почива на дечјој слободи и то је активна дисциплина заснована на
спонтаном занимању, на спонтаном раду, на дечјој активности. Слобода
је ограничена само интересима заједнице. Уобичајене награде и казне
ученика треба одбацити.
Средином XX века настаје концепција савремене школе у којој се
битно мењају настава, наставни садржаји, улога наставника и улога
ученика. Ове промене су утицале и на промену става према дисциплини
у школи. У педагошкој литератури преовладава став да савременој школи
одговара дисциплина у којој владају ред и атмосфера слободе, која у исто
време омогућава дијалог с наставником и појединим учеником. Таква
дисциплина подразумева слободу ученика да траже додатно објашњења,
да слободно мисле и износе своја мишљења, као и да бране своје
ставове, чак и у случају ако се они у деловима, или у целини не слажу са
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ставовима наставника. То је свесна, унутрашња дисциплина или
самодисциплина.
У квалитетној школи дисциплина се разматра у контексу укупних
сметњи које могу отежавати укупну реализацију наставе и васпитнообразовног рада школе уопште. У те сметње спадају: дисциплинске
сметње, провокације, акустичке сметње, визуелне сметње, пасивност
ученика, избегавање учења и др. Сметње могу настати од стране
наставника, од стане ученика, на релацији ученик-наставник, али исто
тако оне могу објективно постојати. Као последица сметње настају застоји,
прекиди у раду, блокаде, а могу се јавити у виду нерасположења и
поремећаја односа између ученика и наставника. Узроке сметње треба
тражити у друштвеном, школском, наставном или психосоцијалном
контексту.
Када је у питању дисциплина у квалитетној школи, онда „златно
правило” за наставника гласи ‒ За постизање потребног реда важнија је
вештина делотворног поучавања него наставников однос према
непослушности ученика! Другим речима, ако су наставне активности
добро испланиране и ако су извршене све потребне припреме, ако
наставни рад анимира пажњу ученика, побуђује њихова интересовања и
ставља их у позицију активних субјеката који извршавају одређене радње
у складу са својим психофизичким активностима и јасно увиђају сопствени
успех и успех разреда, тада је радна дисциплина загарантована.

КУРИКУЛУМ КВА ЛИТЕТНЕ ШКОЛЕ
Појам
Курикулум је основни документ квалитетне школе којим се предвиђа
рад, начин деловања и утицај евалуације учинка укупног школског живота
на ученике и наставнике. У школи постоји тенденција за квалитетним
курикулумом са циљем да се задовоље потребе ученика, родитеља и
наставника. Због тога се курикулум школе доводи у везу са функцијама
школе, тенденцијом њеног оптималног развоја, аутономијом школе и
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пожељним организационим моделима на основама развојног курикулума
( Стојановић, Т: 195)
Курикулум школе је појам који је шири и свеобухватнији од курикулума
наставе, односно курикулума наставних предмета и односи се на укупну
активност школе. Школа је у највећој мери изменила свој идентитет
управо ширећи своју педагошку делатност изван наставе. У вези са
одређењем овог појма, треба нагласити да се у новијим истраживањима
(Марш, Стенхаус и др.) све више избегавају дефиниције курикулума, с
обзиром на то да је број разноврсних одређења и саставних делова
курикулума врло велики и да је усмерен на различите аспекте и
приоритете. Због тога се уместо њих уводе и користе кључни појмови и
речи, категорије и модули, као што су: циљ, сврха, задаци, садржај,
организација, методе, развој, евалуација, компетенција, односи и др.
Категорије и модули курикулума
У педагошкој литератури се наводи пет темељних категорија које су
директно или индиректно важне за сваки приступ израде курикулума:
- ученичко гледиште,
- наставничко гледиште,
- планирање и развој курикулума,
- управљање курикулумом,
- идеологија курикулума.
О свакој од наведених категорија Марш је написао неколико кратких
поглавља које је назвао модулима којих има 30. Сваки модул је усмерен
на кључни појам, на његова главна обележја, позитивне стране и
слабости.
Прва категорија означава се као ученичко гледиште. Ова категорија
обухвата првих пет модула који су међусобно тесно повезани, тако да
сваки од њих приказује разне улоге ученика у разреду (нпр. улогу
примаоца услуга, колеге, пружаоца отпора и пасивног слушаоца). Модули
који чине ученичко гледиште су:
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- средина за учење може распоредом намештаја и извора за
учење, као и одговарајућим нивоом буке и температуре олакшати
или отежати учење (нпр. неке учионице без преграда пружају
пријатну атмосферу јер се у њима ученици осећају слободним, док
традиционални облици просторија понекад делују стерилно или
одбојно);
- скривени курикулум разреда својим обредима и правилима
нарочито ученицама ствара веће тешкоће и нарочито прикраћује
мањинске групе;
- пол ученика може бити главни извор сукоба у школама, што се
посебно односи на ученице које често проузрокују стереотипно
схватање улоге пола и недостатак самопоштовања;
- улога ученика у одлучивању о курикулуму у школама у којима
ученици имају право да учествују у одлучивању о курикулуму,
односи између ученика и наставника заснивају се на сарадњи што
ствара задовољство и позитивну атмосферу (насупрот школама у
којима ученици немају то право);
- испити имају велику важност, јер због њих често долази до
ограничавања могућности стваралачког планирања и сарадње
ученика и наставника.
Појмови који су укључени у поменутих пет модула указују на оно што
занима ученике као и на проблеме у односима између ученика и
наставника, који су проузроковани различитим односом њихових статуса
и моћи.
Друга категорија се означава као наставничко гледиште. Ову
категорију чине четири модула:
- овлашћења наставника,
- уџбеници,
- управа и директор школе (менаџмент),
- оцењивање рада наставника (формативно и сумативно).
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Може се рећи да су модул 6 и модул 9 два најспорнија питања с којима
се данас наставници суочавају. Неки аутори сматрају да се сa
наставницима превише олако поступа, да им се допушта само обављање
техничких задатака, те да су у последњих неколико година постали
онеспособљени и обезвлашћени. Други аутори, међутим, тврде да
наставници имају могућности да постану овлашћени (модул 6). Једна таква
могућност су програми оцењивања наставника (модул 9), који
наставницима могу донети драгоцене повратне информације и искуства
у стручном развоју. Оцењивање наставника обезбеђује да наставници
сами прате процес оцењивања што им омогућује да системски развијају
своје јаче стране и проширују оно што их занима.
Претерана употреба уџбеника (модул 7) говори о обезвлашћењу
наставника и њиховој зависности од издавача уџбеника. Међутим,
правилно разумевање сврхе и ограничења у коришћењу уџбеника могу
да буду драгоцени наставни извор и за ученике и за наставнике.
Способности руковођења (модул 8), које су посебно својствене
директорима школа, су врло важне уколико подстичу наставнике и
уколико им се омогућава да постигну веће унутрашње задовољство.
Појмови из категорије наставничког гледишта покушавају да испитају
неке људске појаве у раду наставника – утицај уџбеника, притиске који
понекад гуше наставникову стваралачку енергију и предузимљивост, али
и могућности њиховог стручног развоја.
Трећа категорија означава се као развој и планирање курикулума. Ова
категорију чини 10 модула:
- оквири за курикулум,
- ситуациона анализа (процена потреба),
- намере, циљеви и задаци,
- одабир методе,
- процењивање, оцењивање и тестирање,
- Тајлеров модел планирања
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- Вокеров модел планирања
- акционо истраживање наставника,
- средишњи модел планирања,
- 1курикулум заснован на школи.
Од наведених модула најважнији су Тајлеров модел планирања (15),
Вокеров модел планирања (16), средишњи модел планирања (18) и
курикулум заснован на школи (19). Изложићемо укратко сваки од
наведених.
Тајлеров модел планирања први се пут појавио 1949. године у књизи
Ралфа Тајлера Основна начела курикулума и наставе. Овај модел се
заснива на научно-рационалном усмерењу и даје јасан низ поступака
планирања у изради курикулума. Тајлеров модел говори о томе како
треба припремати и радити курикулум. Због рационалности,
разумљивости и јасноће овај модел се и данас примењује у многим
државама.

Слика 5. Начела модела планирања Ралфа Тајлера
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Тајлер тврди да постоје четири начела или „великих питања” које
творци курикулума при његовој изради морају узети у обзир. Ова начела
су графички приказана и описно дата на слици бр. 5.
Тајлерова логичка основа курикулума графички је приказана на слици бр. 6.
Предности Тајлеровог модела:
- може се примењивати за све предмете и на свим наставним
нивоима,
- даје низ поступака које је врло лако спроводити и који се чине
најлогичнијим и најрационалнијим,
- када је први пут објављен, модел је представљао нови почетак
наглашавањем „понашања ученика” и „искустава учења”, а његове
смернице за вредновање су биле много опширније од оних које
су у то време биле на располагању.

Слика 6. Тајлерова логичка основа курикулума
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Недостаци Тајлеровог модела:
- не даје изричите смернице о томе зашто би требало одабрати
једне, а не друге сврхе,
- резултати истраживања о размишљању и планирању наставника
упозоравају на то да мали број наставника примењује сврхе као
полазну тачку у планирању, а не примењују неке одређене
поступке,
- модел се бави само наставним сврхама чије су намере са циљем
њиховог вредовања, док се занемарује учење које није
планирано, а до којег се неизоставно мора доћи,
- раздвајањем четири корака потцењује се међуоднос који се
појављује у свакој активности планирања курикулума,
- модел претерано наглашава мерљиве резултате и када је реч о
задатим сврхама, као и о ономе што се вреднује.
Вокеров модел свесног приступа планирању из 1972. године полази
од тога како учесници у планирању стварно приступају том задатку и како
се планирање курикулума стварно одвија у пракси (насупрот Тајлеровом
моделу како би требало да приступе). Овај модел Вокер назива
„натуралистичким” јер је желео да покаже како се планирање курикулума
стварно одвија у пракси насупрот другим приступима који прописују како
би требало планирати курикулум. Низ овог модела састоји се од три
корака: 1) израда платформе која се састоји од концепција, теорија и
намера, 2) промишљање о платформи са циљем рашчишћавања сукоба
алтернатива и 3) израда нацрта који може бити експлицитни и
имплицитни. Његов графички приказ је дат на слици бр. 7.
Предности Вокеровог модела:
- чини се да прилично тачно показује шта се стварно догађа док се
курикулум планира,
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Слика 7. Вокеров натуралистички
модел

- наглашава потребу да они који планирају курикулум у почетку
утроше много времена на разговор да би реаговали на различите
„платформе” и да би се упустили у „промишљање”,
- модел скреће пажњу на различите критике и расправе које се могу
догодити у сваком тиму који се бави планирањем курикулума.
Недостаци Вокеровог модела:
- чини се да тачно одражава оно што се догађа на великим
пројектима за израду курикулума, док није најпогоднији за
активности планирања курикулума који се заснива на школи,
- претпоставља да учесници имају на располагању много времена
како би утврдили платформу и кренули у промишљање,
- претпоставља да су они који планирају курикулум одушевљени и
чврсти заступници одређеног подручја курикулума,
- није погодан за рутинске и непроблематичне активности
планирања курикулума.
Средишњи модел планирања подразумева обавезу свих школа које
су под управом министарства просвете (јавне школе) да при изради својих
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курикулума морају да се придржавају националног курикулума у коме је
одређено шта ће се и како поучавати и како оцењивати.
Предности средишњег модела планирања:
- обезбеђује уједначен школски систем,
- штеди време,
- обезбеђује континуитет,
- окупља стручњаке,
- обезбеђује „тешње повезивање” школе и система.
Недостаци средишњег модела планирања:
- даје мало иницијативе наставницима (сматрају се техничким
особљем!),
- често нема стратегије спровођења,
- повећава се стандардизација,
- зависан је од рационалног модела.
Курикулум заснован на школи који је разрадио енглески педагог
Скилбек, полази од идеје да у планирању, изради и спровођењу
курикулума у настави као и вредновању васпитно-образовних ефеката
заједнички учествују наставници и ученици школе. Овај курикулум има
интерни карактер, представља саставни део установе и мора да испуњава
одређене норме и вредности.
Проблеми на које могу наићи учесници израде курикулума
заснованог на школи су:
- мањак времена за планирање, размишљање, израду курикулума,
- недовољна стручност, разумевање, способности,
- недовољна новчана средства за материјале и слободне дане
наставника,
- споља наметнута ограничења од послодавца и родитеља,
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- неповољна школска клима, бројни отпори, недовољно делотворна
управа школе.
Ове проблеме не треба потцењивати јер су стварни, а често се наводе
као разлози зашто се одустаје од одређених активности израде
курикулума заснованог на школи.
Већина школских система прихватила је разна компромисна решења
између крајње централизоване израде курикулума и израде курикулума
који се у потпуности заснивају на школи. Такође, чини се да су
компромиси циклични, што се види по померању према
децентрализацији и преносу овлашћења, а затим према централизацији
(нарочито у Великој Британији и Канади последњих неколико година)
промена става је често политички мотивисана, али је подстиче и промена
занимања за одређене образовне филозофије.
Четврту категорија се означава као управљање курикулумом. Ову
категорију чини шест модула:
- увођење новина и планирање промена,
- сарадничко управљање школом,
- успешне школе и побољшања школе,
- школски савет и школски одбор,
- оцењивање и критике школе,
- спровођење курикулума.
Пета категорија означава као идеологија курикулума. Ову категорија
чини пет модула:
- историјат курикулума,
- предмети у школи,
- теорија курикулума и реконцептуалисти,
- социологија знања и курикулум,
- реформа курикулума.
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- педагошки и организациони развој школе
Развојно одређење курикулума подразумева експлицитно
дефинисање педагошког и организационог развоја сваке школе.
Полазишта поменутог двојног развоја као и његов ток показују како ова
паралела координира. Подела активности на изради курикулума школе
захтева да се о педагошком развоју знатно више брину стручни радници
школе под надзором директора, али за тај део курикулума могу се
формирати и тимови према правцу и степену разгранатости курикулума.
Најважније за школски курикулум је расположење за промене у школи
које одређује и даљи ток и успешност иновације и промена.
Полазни став код педагошког развоја школе у изради курикулума
заснива се на интересу за иновације у обликовању наставе и интересу за
индивидуалне промене (улога наставника), као и за институционалне
промене. Полазни став код организационог развоја у изради курикулума
заснива се на интересу за промене услова унутар школе као васпитнообразовне институције и на систему учења.
Када је реч о подстицајима за развој школе, уобичајно се спомиње
заједнички систем педагошког развоја који се непосредно рефлектује на
организациони развој, развој наставе и развој личности, у складу са
окружењем које укључује укупност услова развоја унутар школе и
спољашњих услова (ваншколских) који се односе на подршку власти у
програмском и финансијско-материјалном смислу. Наведена три модела
(организациони, настава и личност) остварују се у различитим условима
у којима свака савремена школа егзистира, што зависи од постојећих
потреба и визије развоја школе и друштва. Међусобни утицај окружења
и заједничког система педагошког развоја са моделима развоја школе
графички је приказан на слици бр. 8.
Курикулум квалитетне школе је све више испреплетен с оним што се
данас подразумева под синтагмом „добра школа”, или, боље речено да
једно без другог не може функционисати, јер развојни курикулум школе
истовремено подразумева добру (успешну, квалитетну) школу као свој
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Слика 8.
Систем педагошког развоја са моделима развоја у окружењу
као полазишта у изради школског курикулума
(Мартина Нојман, 2005)

глобални циљ. Под „добром школом” подразумева се она школа коју
одликује шест квалитативних подручја:
Успех школе, под којим се подразумевају:
- личне компетенције,
- стручне компетенције,
- социјалне и методичке компетенције,
- завршетак школе – даљи образовни пут,
- задовољство школом и слика о школи.
Процес учења и подучавања који обухвата:
- курикулум школе,
- организацију наставе (поступање наставника у настави),
- могућности да ученици развијају самостална решења, износе
предлоге, поставке и коментаре,
- подршка ученицима и унапређивање транспарентног оцењивања,
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- подршка ученицима и подстицаји у процесу наставе учења,
- школско саветовање и старање о ученицима
Култура школе која обухвата:
- социјално окружење у школи и разреду,
- уређење и организацију школе као животно окружење,
- сарадња и учешће ученика и родитеља у организацији школског
живота и развоја школе,
- сарадња са друштвеним партнерима.
Школски менаџмент који обухвата:
- управљање и школску заједницу,
- управљање школом и изградња квалитетног менаџмента школе,
- управљање, ефикасно и штедљиво располагање финансијским
средствима,
- организацију наставе.
Професионалност и лични развој наставника:
- циљно оријентисан лични развој,
- радна и комуникациона култура и тимски рад колегијума.
Циљеви и стратегије развоја квалитета, који обухвата:
- рад на школском програму,
- унутаршколску евалуацију,
- мере за упоређивање успеха са ученицима других школа,
- израда документације и промене школског програма.
Саставни делови и идеје водиље школског курикулума
Курикулум је сложен документ квалитетне школе који у себи садржи
садржаје и циљеве, школски живот, културу школе, ефикасност школе,
наставу, школски менаџмент, особине наставника и њихов лични развој,
циљеве и стратегије развоја квалитета, тежишне тачке, временске стан
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Слика 9. Шема идеја водиља и саставних делова школског курикулума.

дарде, облике зајеничког рада, сарадњу са родитељима, радно окружење
родитеља и наставника, ученика и наставника, рад у школској заједници
и инструменте евалуације. У основи курикулума школе налазе се идеје
водиље које се усмеравају ка више циљева ради његовог остварења.
Графички приказ идеја водиља и саставних делова курикулума дат је
на слици бр. 9.
Неопходно је да курикулум школе одражава укупност динамике и
деловања која се у основи своди на неколико основних подручја која су
исходишта за низ праваца који усмеравају курикулум школе. Та подручја су:
- ефикасност школе,
- процес учења и поучавања,
- култура школе,
- школски менаџмент,
- професионалност наставника и његов лични развој,
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- циљеви и стратегије развоја културе.
Квалитативна подручја курикулума
Курикулум квалитетне школе треба у глобалу да обухвати неколико
квалитативних подручја од којих су најзначајнија:
- професионализам и усавршавање,
- поучавање и учење,
- разредна и школска клима,
- школски менаџмент,
- унутрашњи и спољашњи односи (релације).
Графички приказ квалитативних подручја курикулума дат је на слици бр 10.
Развојни план школе
Развојни план школе и његово остварење чине битан елемент
курикулума и подразумевају читав циклус у коме се између планирања и
евалуације остварују бројни незаобилазни кораци (циљеви и пројекти,
увођење мера, контрола и преглед, осврт на резултате), који су праћени
квалитетном расправом.
Развојни план школе садржи следеће делове:
- објашњење акције,
- статус развоја и циљева,
- пројекти за постизање циља,

Слика 10. Квалитативна подручја курикулума
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Слика 11. Шема развојног плана школе и његово остваривање

- план активности за имплементацију резултата,
- преиспитивање.
Графички приказ развојног плана школе и његово остварење дат је
на слици бр 11.
Праћење и вредновање квалитета рада школе (самоевалуација и
евалуација)
Праћење и вредновање квалитета рада у школи се непосредно
доводи у везу са самоевалуацијом која се односи на прикупљање и
вредновање неких наставничких активности, наставника или неког
учинка. Самоевалуација треба да пружи податке о тренутном стању неког
сегмента делатности школе или њене укупне делатности. Уз прикупљање
информација, самоевалуација је истовремено процес помоћу кога постају
јаснија решења неког критичног стања у некој школи, што за неки тим
има велико значење.
Евалуација је систематизовано прикупљање, анализа и оцењивање
информација о школском раду. Евалуацијом се настоји да се разуме и
оцени квалитет школе са намером његовог даљег развоја. Она помаже у
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преиспитивању полазишта и претпоставки, постављању нових питања,
реалистичком приступу који захтева нека пракса и указивању на бројне
детаље који утичу на школску свакидашњицу.
Обележје евалуације указује на то да је она плански и системски
процес, да је одређена временским терминима, обухвата анализу и
вредновање, усмерава се ка егзактним критеријумима као полазних за
анализу и вредновање и има конкретну корист. Она омогућава јасније
постављање циљева и све даљег деловања у школи. То значи да она
мора постићи видљиве и јасне судове и закључке код наставника и
осталог особља у школи, као и код оних субјеката изван школе који делују
у области васпитања и образовања.
Веома је значајно откривање извора информација који у школи могу
бити:
- самопосматрање,
- директне изјаве ученика и ученица,
- самовредновање индикатора и резултата.
Подручја у којима се спроводи евалуација могу бити: настава,
уређење и организација школе, квалификација наставног и другог
особља, школско окружење и др., а спроводи се, према правилу, након
самостално дефинисаних критеријума.
С обзиром на то да евалуација представља системско прикупљање,
анализу и оцењивање информација о школском раду, она доприноси и
настојању за разумевањем квалитета школе у циљу њеног даљег развоја.
То значи да се њоме обезбеђује и квалитет развоја наставе и школе у
целини. Различити аспекти евалуације у школи дају јој пуни смисао јер
се односе на контролу развоја, одговорности и осигурања квалитета рада
у школи.
Функције евалуације омогућавају самопознавање јер оно захтева што
тачнији опис и процену рада школе који се односи на њен унутрашњи
рад и на одјеке изван школе. То се подједнако односи на развој школе,
припремање одлука о јасним стандардима квалитета (индикатори), те на
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даљи системски развој и успостављање одговорности у школском раду.
Претпоставке за то су транспаретност, поверење, поузданост, јасно
планирање и намера, учешће свих на које се она односи, постављање
јасних циљева, норми спровођења, расправа о различитим виђењима,
утврђивање рокова, дефинисање метода и избор приступа. У техничком
погледу стандарди за самоевалуацију одређују прикупљање и употребу
података, могућност брзог обавештавања свих учесника, обезбеђење
времена за сређивање последица, што претходи новом циклусу
евалуације.
На слици бр 12. је дат графички приказ циклуса евалуације у виду
круга евалуације.
Обележја квалитета за праћење школа могу се сврстати и тако
изградити евалуацијску матрицу. У оквиру евалуацијске матрице
најзначајније место припада водећим идејама које, као најзначајнији
критеријум, школи омогућује њено профилисање.
Следећи индикатори за водеће идеје могу представљати полазне
тачке евалуације:
- водеће идеје указују на правце према којима се школа оријентише;

Слика 12. Евалуацијски циклус ‒ круг евалуације
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- у разради водећих идеја учествују сви на које се програм у школи
односи;
- школа траба да спроводи водеће идеје;
- водеће идеје се по правилу преиспитују, прилагођавају, односно
мењају.
Поред критеријума водећих идеја други значајан критеријум је
школска управа која подржава процес управљања и интерни развој
квалитета. Следећи индикатори за овај критеријум могу представљати
полазне тачке евалуације:
- управа школе је добро организована;
- компетенције и обавезе свих учесника су описане;
- осигуран је заједнички рад у колегијуму.
У поступку евалуацији најзначајније радње су:
- избор подручја евалуације и објашњење циљева евалуације;
- усаглашавање критеријума евалуације и индикатора квалитета;
- избор одговарајућег метода;
- приступање подручју прикупљања и анализе података и плана
вредновања података;
- прикупљање и архивирање података;
- анализа и вредновање (оцењивање) података;
- интерпретација података;
- представљање података;
- извођење закључака и планирање следећих поступака;
- спровођење акција.
Школски курикулум и квалитет школе
Почетни циљ школског курикулума је да се од школе очекује квалитет
у васпитно-образовном процесу и другим активностима. У вези с тим
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поставља се питање шта се подразумева под квалитетом и шта значи
опредељење према „доброј школи”, којим стручним и научним
претпоставкама школа располаже, који је ниво оспособљености
наставника и осталих запослених и коју енергију су спремни да уложе уз
постојећу мотивацију и/или нове подстицаје, којим материјалним и
људским ресурсима располаже школа и др.
Квалитет школе је садржан у свим документима, програмским
начелима, реформским програмима и треба да допринесе остварењу
идеја водиља садржане у курикулуму школе. При томе важну улогу има
степен подударности унутаршколске спремности на промене и
спољашњих подстицајних и подржавајућих настојања, што се уопште
сматра врло важним за остварење идеје о квалитетној школи. Тачка
кристализације развоја квалитета школе је школски програм који у свакој
школи одређује шта се под тим подразумева, којим визијама се води
школа, које су реалне претпоставке развоја, који се конкретни учинци
очекују, које се практичне радње предвиђају и ко су носиоци програма.
Када је у питању развој квалитета школе, често се спомиње да је исти
сложен. Међутим, дугорочно гледано рад на школском програму и
самоевалуацији је добра инвестиција за будућност школе. У многим
европским земљама се због тога планира потреба обезбеђења квалитета
и развоја сваке поједине школе. Многе школе у Европској унији су
спремне да прате иницијативу „квалитет у школама” која обухвата пет
подручја која су заједничка за све школе:
- учење и поучавање,
- животно окружење разреда и школе,
- школско партнерство и везе изван школе,
- школски менаџмент,
- професионализам и професионални развој
(Стојановић Ђорђевић Т: 246)
Настава је у школи предмет трајног интересовања. На њу се утиче
позитивно и организовано у школи и изван ње, како би најпримереније
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одговарала савременим потребама. Курикулумски приступ уозбиљује
настојања за њеним унапређивањем, уз истовремено укључивање већег
броја партнера који су заинтересовани за њене исходе (запослени у
школи, управа, ученици, родитељи). Наставни курикулум је документ школе
којим се врши планирање и програмирање наставног рада које претходи
извођењу наставе, укључујући уобичајене елементе, све до вредновања.
Курикулум наставе, са становишта образовне стратегије једне школе,
мора садржати све радње и околности које помажу у остварењу наставе.
Резултати у настави нису везани само за индивидуалне напоре наставника
да на основу наставних планова и програма сачине оперативне планове
за поједине наставне предмете по разредима, него су одређени укупним
деловањем и сарадњом у школи чије вођење може више или мање
промовисати идеје развоја и унапређивања наставе. Тај ниво старања о
настави управо се опредмећује наставним курикулумом школе који садржи
основне правце развоја наставе, стратегије развоја, носиоце појединих
задатака који уједињују опште идеје и на крају их усмеравају према нивоу
непосредног извршавања планова и програм на које су они утицали.
Курикулум наставе отвара перспективу другачијих виђења наставе,
могућности утицаја на наставу, одређење који је утицај замишљен као
остварење нових праваца и концепата наставе, ослобођених претерано
формализованих етапа и вредновања у складу са обезбеђењем
спровођења поменутих етапа. Посебно у вези са овим је важно да у
курикулуму буде истакнута стваралачка компонента у сарадњи његових
доносиоца.
Праћење, анализа наставе и вредновање њених ефеката у средишту
су пажње сваке школе. У настави се анализирају бројна питања и
могућности добијања одговора на њих. Истовремено наставни процес
скрива мноштво непознаница због своје сложености и слојевитости. Висок
степен његове устројености, богата традиција и стечена искуства стварају
привид лакоће његовог разумевања схватања. Међутим, с обзиром да је
релативно мало садржаја у настави који се могу посматрати, те да је пуно
више догађаја изван и иза нивоа опажања, оповргава тај привид. Због тога
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у курикулуму наставе се предвиђају трајно самооспособљавање за
праћење, анализу и вредновање наставе. Наставници се упућују на
потребу самоопажања у настави и укључивања страчњака у хоспитацији
и сарадњи. Наведене напомене о сложености наставе не остављају места
сумњи да су циљ и задатак праћења, анализе и вредновања наставе
повезани са њеним развојем, рационализацијом и ефикасношћу.
У школама је већ уобичајено да се ученици упознају са програмом
рада за поједине периоде. То упознавање не подразумева само површно
информисање ученика о томе шта ће радити из неког наставног предмета,
већ и њихово селективно укључивање у процес планирања, односно
израде курикулума. Укључивање ученика у процес планирања има пуно
педагошко оправдање, јер се тиме повећавају могућности за активнијим
учешћем ученика у процесу наставе. Процес укључивања ученика се
одвија упоредо са њиховом способношћу и зрелошћу одлучивања. На
овај начин се боље упознају потребе ученика, уграђују се њихови
предлози у курикулум наставе и тиме се помера граница између
службено донешеног курикулума и скривеног курикулума наставе.
Курикулум је најзначајнији документ сваке школе јер има одлучујуће
значење за њену ефикасност, квалитет, развој и опстанак. Овај документ
усмерава и обезбеђује квалитетно извршавање васпитно-образовних
активности које су од битног значаја за развој личности ученика у
савременој школи. Значај овог документа се у новије време повећава
због све веће конкуренције у квалитету између јавних и приватних
(алтернативних) школа.

КОМУНИКАЦИЈА У КВА ЛИТЕТНОЈ ШКОЛИ
Проучавање комуникације је од изузетног значаја, како са теориског
тако и практичног аспекта, за сам процес њеног организовања и
реализовања, као и за процес њеног усавршавања. Од саме
комуникације зависи квалитет остваривања задатака васпитања и
образовања, јер се управо целокупни васпитно- образовни процес може
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схватити као процес међуљудске комуникације која је усмерена на развој
личности ученика. (Наслеђе 39.стр. 29)
Разумевање између самих учесника, слање јасних порука и давање
истих значења порукама коме се шаљу је један од најзначајнијих услова
добре комуникације. Како истиче Вилотијевић (1997:5), комуникација је
комплексна и изузетно значајна активност, без ње би све што постоји у
људском искуству престало да постоји.
Када је реч о карактеристикама квалитетне наставне комуникације,
треба истачи: разумевање, задовољство, утицај на ставове,
оплемењивање односа и изазивање акције.
Према Сузићу (2005; 175), кључнин сегменти ефикасне педагошке
комуникације су: способност или компетенција примаоца да разуме или
преузме поруку или садржај
комуникације, ефикасна повратна
информација, уклањање шумова или дистрактора, или њихово свођење
на минимум.
Комуникација је успешна и може се остварити само ако је однос
између наставника и ученика добар и ако је успостављена социјална и
интерперсонална клима у школи (Стојановић Ђорђевић 2011: 204)
Када је реч о компонентама успешне комуникације у настави, посебан
акценат се ставља на: пажљиво слушање, уочавање и коментарисање
позитивних особина, јавно
разумевање потреба ученика.

саопштавање

заслужених

похвала,

Како истиче Брајша (1994; 13) понашање настаника је примарни
фактор од кога зависи да ли ће комуникација бити подстицајна или не.
Разговор са наставником активира мозак ученика, подстиче на
размишљање. Важно је да разговор буде искрен, да има васпитни утицај
и да ученици имају осећај слободе и неугрожености поред наставника.
Комуникација између наставника, као васпитача, и васпитаника, у
квалитетној школи треба да буде осмишљена и реализована у складу са
основним принципима васпитног рада и општим принципима
изграђивања односа најбитнијих фактора наставе, наставника и ученика.
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У том смислу треба истаћи следеће принципе успешног педагошког
комуницирања:
- принцип педагошке заснованости и артикулисаности
информација, порука, инструкција, сугестија, захтева, запажања,
објашњења, савета, задатака и упозорења наставника, што значи
да су они довољно јасни, прецизни и разумни, како не би
изазвали нејасноће, дилеме, конфузију, неспоразуме и негативне
реакције ученика;
- принцип адекватности (примерености) знакова комуникација (у
садржајном погледу), могућностима и стеченом знању ученика,
који подразумева да се знаковима којима наставник и ученик
комуницирају даје исто значење (до потешкоћа и неспоразума
долази када употребљавају различите речи или друге знакове за
исто значење, или када истој речи или знаку комуницирања
придају различито значење);
- принцип правилног одмеравања захтева наставника према
ученику, тј. у складу са реалним могућностима ученика, јер
претешки задаци и захтеви воде науспеху и губљењу
самопоуздања ученика, а прелаки нису инспиративни, нити
доприносе развоју способности ученика;
- принцип педагошке артикулисаности, високе етичности
комуницирања и однос наставника према ученику, који
подразумева благонаклон однос наставника, став прихватања и
разумевања ученика и поштовања достојанства његове личности,
а искључује строго формализовани однос, који има одлике
службеног, хладног, незаинтересованог односа, као и болећивост,
сентиментализам, кокетирање, демагошки и лицемеран однос.
Наставник као васпитач основни је фактор (чинилац) успешности
педагошког комуницирања. Да би обавио ову значајну и сложену улогу
он мора бити компентентан, мотивисан и креативан и да као такав
осмишљава и остварује успешно педагошко комуницирање са ученицима
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као васпитаницима, без обзира на ниво материјално-техничких и
просторних услова школе.
Наставник је дужан да на ученике (васпитанике) делује подстицајима
израженим:
- примећивањем труда, залагања, напредовања, успешно
обављеног задатка;
- бодрењем када је неуспешан, неспретан или недовољно
мотивисан;
- ставом разумевања када има проблеме и потешкоће у учењу,
понашању, развоју, породици и др.
Квалитет педагошког комуницирања између наставника и ученика
условљен је многим факторима од којих посебан значај имају:
- лична отвореност наставника према ученику;
- увереност ученика да наставник није само васпитач већ и човек;
- наставникова људска заинтересованост за проблеме, успехе,
напредовање, развој и судбину ученика као васпитаника;
- вештина да се код ученика подстакне комуницирање да саопшти
наставнику своје проблеме, мисли, осећања, интересовања,
вредности и усмерења;
- способност емпатије наставника и његово умеће постављања у
позицију васпитаника;
- познавање личности ученика од стране наставника и разумевање
положаја ученика у одговарајућим животним, радним и
социјалним ситуацијама;
- прихватање ученика као равнопраавног партнера у комуницирању
(уважавање његових потреба, достојанства, индивидуалитета
насупрот ауторитарном или игнорантском ставу према
васпитанику);
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- умеће наставника да у ученику као васпитанку побуди сазнавање
сопстевног значаја, могућности, достојанства, одговорности и
дужности.
На ученике врло неповољно делује комуницирање које има одлике:
- дистанце (резервисаност наставника и превише службен однос,
недовољна отвореност и искреност);
- плашења (када није постигнуто основно поверење између
наставника као васпитача и ученика као васпитаника; када
наставник прети, застрашује или пречесто примењује средства,
методе спречавања, када критикује и има омаловажавајуће
примедбе и опаске);
- кокетирања (неискрено обраћање ученику, лицимерни покушаји
остваривања свог ауторитета код васпитаника);
- равнодушности (незаинтересованост за квалитет педагошког
комуницирања и васпитне исходе, осећај неодговорности и
неспремности за педагошко општење, препуштање стихији,
неувереност у своје педагошке могућности и моћи васпитања).
Успешна педагошка комуникација између наставника и ученика у
квалитетној школи значајно је средство за остваривање главног васпитног
циља – васпитања личности ученика.
Успешна педагошка комуникација може се остварити само ако је
однос између наставника и ученика добар и ако је успостављена
повољна социјална (интерперсонална) клима у школи.
Рефлектирајућа комуникација
У педагошкој литератури све више се заступа став да се
интерперсонална клима у школи може остварити посредством
рефлектирајуће комуникације. Под рефлектирајућом комуникацијом се
подразумева квалитетна међусобна комуникација између ученика,
ученика и наставника, наставника међусобно коју карактеришу пажљиво
слушање саговорника, размишљање о садржини онога што се чује од
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саговорника, саопштење о свом размишљању. Учесници рефлектирајуће
комуникације поштују супротно мишљења, равноправност саговорника
и у њему траже само оно што је позитивно.
Рефлектирајућа комуникација између наставника и ученика као услов
добре интерперсоналне климе у савременој школи постоји ако наставник:
- активно слуша своје ученике и размишља о томе шта је чуо;
- ученицима саопштава своје размишљање и поштује њихово
мишљење;
- развија равноправан дијалог и прихвата различитост мишљења
без увреда;
- позитивно мисли и захтева позитивно мишљење код ученика;
- са ученицима метакомуницира, тј. тражи примере (прихватљив)
разговор за себе и за ученика;
- истовремено испитује ученика и себе;
- више описује и појашњава него што тврди и анализира;
- ученике не присиљава да мисле као он;
- ученике радо прихвата као своје и онакве какви јесу.
Резултат рефлектирајуће комуникације као квалитетне комуникације
заснива се на претпоставци да су ученик и учитељ у врло сличном
положају, без обзира на различите улоге које имају. Свако са својим
потребама и тешкоћама зависи од другога и сваки стварни поремећај у
њиховом односу има последице за обоје. Процес проучавања ученика
тече успешно само у случају када је њихова комуникација отворена, јасна
и поштена за обе стране. Само таква комуникација омогућава да процес
васпитања и образовања ученика буде квалитетан и да задовољава
истовремено како наставника, тако и ученика.
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УМЕТНОСТ ЈЕ
РЕНдЕРИНГ СВЕТА
И НЕЧИЈЕ ИСКУСТВО
УНУТАР ЊЕГА
Образовање које данас имамо у већини школа створено је према
интересима и моделу индустријализације. Модел образовања је преузет
од фабрика из времена индустријализације, школа је била фабрика за
производњу будућих чланова друштва, (Неки од елемената препознатих
у образовању су једнолинијско напредовање, класификовње према
„датуму
производње“,
индивидуална
евалуација
„продукта”,
стандардизација, input и output, и сл.) та школа је осмишљена тако да
обухвата садржаје који често не иду у сусрет дечијој намери за
сазнавањем, као и у фабрикама у школама, одлуке о организацији,
садржајима и резултатима доносе појединци који имају репутацију и
умеће да процењују и осмишљавају рад и резултете рада. Ученици и
наставници су у овом обрасцу на нижој лествици јасно дефинисане
хијерархије.
Шугата Митра (Sugata Mitra) говори да се данашњи образовни систем
заснива на моделу из викторијанског доба. Школе, по том моделу,
производе људе који треба да постану делови бирократске
административне машине, а ти људи су морали бити идентични. Морали
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су бити толико идентични да ако узмете некога из било ког дела империје
и одведете га у други део света он се мора одмах аутоматски укопи и бити
функционалан. Тај модел, који су пројектовали викторијански инжењери,
је толико моћан да је он и сад са нама. Данас производити идентична
људе за машину која више не постоји, нема више смисла. Такав систем
образовања је застарео, он није покварен он је фантастично конструисан
али нам није више потребан (истекао му је рок). (Mitra, 2013)
„Образовање није механички систем који функционише по
принципима стандардизације, конформизма, испоруке, наредби и
извршења, који производи укалупљене јединке спремне да се сагласе.
Образовање је органски систем намењен људима и њиховом учењу и као
такав мора да поштује основне законитости по којима се људски живот
развија и напредује. Готово сваки образовни систем у свету тренутно је у
процесу реформе. Међутим, то није довољно; реформа образовања
више није довољна, јер то је само „поправљање поквареног модела. Оно
што је неопходно није еволуција, него револуција у образовању“ износи
Кен Робинсон (Ken Robinson). (Robinson, 2010)
Живот у данашњем времену се убрзано мења под утицајима
технолошке и информационе револуције и овај процес захтева и
образовну револуцију. Бил Гејтс (Bill Gates) говорећи о данашњем свету
каже: „Рачунари и Инернет су изменили наш свет, али њихов крајњи
утицај ће бити много значајнији него што је то био случај до сада. Како се
технологије буду развијале, играће све значајнију улогу у образовању,
пословању, влади, економији и друштву“. (Gates, 2013)
Ненад Сузић каже: „Систем образовања данас пролази кроз разноразне
модификације (козметичке варијације) система наставе, које је поставио још Јан
Амос Коменски у 17. веку, и оне иду преко примене информационих и
комуникационих технологија у образовању. Како сви теоретичари образовања
тврде, постојећи систем се треба мењати и прилагодити и данашњим и будућим
члановима друштва“. (Сузић, 2005: 2) 1
1. Никола Поткоњак сматра да: „По парадигми Коменског се школе се лакше
организују, лакше се таквој школи постављају одређени захтеви, циљ и задаци, лакше
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За традиционалну наставу са фронталним обликом рада Младен
Вилотијевић каже: „Из тог концепта извучен је максимум и не може се
очекивати да он донесе нове квалитете. А кад се једна технологија
потпуно исцрпи, морају се уводити нове јер настава не сме остати на
досад постигнутом.“ (Вилотијевић, 2003: 8)
Џорџ Сименс (George Siemens) сматра да су трендови у образовању
XXI века следећи:
- Већина данашњих ученика ће се у току свог радног века кретати у
различитим, често невезаним областима живота;
- Формално образовање ни приближно више не задовољава све
наше образовне потребе и све чешће се говори о неформалном
образовању као важном сегменту процеса учења – учење преко
заједница праксе, личних мрежа за учење, учење кроз рад и сл.
- Учење је постало континуирани процес који траје целог живота
(целоживотно учење);
- Технологија коју користимо у великој мери утиче на наше
размишљање; „Знати како“ и „знати шта“ су допуњени са „знати
где“ (где пронаћи потребно знање) (Siemens, 2005).
Данимир Мандић износи: „Недовољна активност ученика и
немогућност напредовања индивидуалним темпом, у складу са
предзнањима и способностима ученика у процесу стицања нових знања,
представљају недостатке који значајно утичу на мотивацију ученика и
темељитост овладавања наставних садржаја. Истраживања вршена у
свету и код нас показују да у сваком разреду постоји мали број ученика
са изузетно добрим психофизичким и перцептивним способностима,
се обезбеђује посредовање одређених садржаја већем броју ученика истовремено (у
једном разреду, генерацији), лакше је образовати наставнике за рад у таквим школама,
лакше се утврђује постојан однос између ученика и наставника, као и између школе и
ваншколских чинилаца образовања и васпитања - школе и њеног окружења, држава
(друштвена заједница) може лакше да контролише рад такве школе и рад наставника у
школи, и, што је и те како важно, такве школе је лакше издржавати финансијски – оне су
јефтиније од оних које су, макар и краткотрајно, као покушаји стварања „нове школе",
биле организоване на другачијој основи од оне коју је утврдио Коменски“.
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најчешће, мали број ученика испод просечних способности и највећи
број просечних ученика. (Мандић, 2008: 2)
Штефан Ауфенангер (Stefan Aufenanger) о данашњем друштву говори:
„Ако погледамо у будућност нашег друштва, онда заиста можемо да
замислимо различите сценарије, али све у свему можемо идентификовати
неке кључне трендове. Ови трендови се могу исказати кроз: мобилност,
минијатуризацију, интеграцију, глобализацију, и комерцијализацију“.
Мобилност се односи на карактеристику нових медија да функционишу
независно од места, простора и времена корисника; Минијатуризација
се односи на свакодневно смањивање уређаја до интеграције рачунара
у свакодневне уређаје; Интеграција се односи и на спајање садашњих и
будућих медија, у мултимедије у правом смислу те речи; Глобализација се
односи на чињеницу која се односи на умрежавање рачунара, већ свих
области приватног и друштвеног живота; Комуникација води медијима
који се све више комерцијализују. Наведени глобални трендови утичу и
на образовање, тако да се и образовање мора прилагодити савременим
токовима света у медијском друштву. (Aufenanger, 1999: 3)
Један од начина превазилажења парадигме Коменског је несумњиво
већа примена Информационе и комуникационе технологије (ИКТ) у
школама. Из различитих истраживања о употреби ИКТ у образовању
може се извући неколико главних карактеристика:
Оне могу да допринесу универзалном приступу образовању,
једнакости у образовању, квалитетном учењу и настави, ефикаснијем
управљању образовањем, ефикаснијем управљању администрацијом;
Образовање наставника, квалитет наставника и њихово континуирано
стручно образовање и обука су од централног значаја за постизање
квалитетног образовања. Данас се квалитет наставника, наставне праксе
и образовање наставника суочава са озбиљним изазовима у системима
широм света. Ови изазови могли би се превазићи кроз холистички,
системски приступ образовању и развој наставника и механизама који
омогућава већу улогу ИКТ у овом проблему;
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Мобилно учење (енг. Mobile Learning). Данас преко 6 милијарди људи
има приступ умреженим мобилним уређајима. Мобилна технологија
мења начин на који живимо и то мења и начин на који учимо. Мобилно
учење подразумева употребу мобилне технологије, било самостално или
у комбинацији са другим информационо-комуникационим технологијама,
како би се омогућило учење било када и било где. Учење се може
одвијати на различите начине: људи могу да користе мобилне уређаје за
приступ образовним ресурсима, могу се повезати са другима, или
креирати садржаје, како унутар тако и изван учионице;
Јавни/слободни образовни ресурси (енг. Open Educational Resources)
су ресурси о настави, учењу и истраживања, материјали у јавном
власништву који се могу користи под лиценцом интелектуалне својине
који омогућавају ученицима, наставницима, државама да користе ове
ресурсе. Потенцијал ових ресурса је њихова доступност посебно у
сиромашним срединама, и то је одлична прилика за постизање
квалитетног образовања за све.
Доживотно учење/целоживотно учење (енг. Lifelong Learning) се
односи на потребу свакодневног учења и усавршавања, с обзиром на
свакодневно мултиплицирање информација. Образовни системи морају
прихватити да се ово учење одвија на послу, заједници, породици, у
друштвеном животу или било кад и било где а ИКТ-е проширују
могућности оваквог учења, људи могу да дођу до информација,
комуницирају, умрежавају се, решавају питања од заједничког интереса,
стварају и учествују у друштву;
Е учење (енг. E-Learning). Један од основних услова за образовање у
21. веку је да припреми људе за учешће у економији заснованој на знању,
укључујући друштвену и културну перспективу. Е-учење је камен темељац
за изградњу инклузивног друштва знања и учења;
Информациони системи за управљање образовањем (енг. Education
Management Information System - EMIS) Информациони систем треба да
помогне у прикупљању и складиштењу података и информација као
помоћ у креирању и процењивању образовања.
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Из наведеног приметни су позитивни ставови о примени ИКТ у
образовању, међутим да то највише зависи од садржаја и од дидактичких
стратегија које су „упаковане“ у ИКТ, јер технологија сама по себи не учи.
ИКТ имају огроман утицај на целокупан живот и функционисање нашег
света, то експлицира зашто алати, које оне дају, имају тако важну улогу и
у васпитно-образовном процесу. Њиховом употребом се отварају бројне
могућности и перспективе у образовању. Свесни присутности дигиталних
технологија у функционисању света, и бенефитима које доносе, настојимо
да их што адекватније користимо у образовању.
Развојем примене ИКТ у образовању потребно је постићи:
- Успостављање модерног образовног система који је прилагођен
потребама информатичког друштва;
- Развој дигиталних образовних садржаја;
- Обученост наставника за коришћење ИКТ;
- Подизање нивоа знања и вештина за коришћење дигиталних
технологија код најшире популације;
- Увођење савременог концепта е-учења и отвореног учења на
даљину; дигитална писменост треба да буде интегрални део
образовних програма, образовни програми и наставни процеси
треба да се прилагоде потребама информационог друштва, а
наставни кадрови оспособљени за модерне облике наставе;
- Развој концепта образовања и учења током читавог живота.
У различитим истраживањима се истиче и чињеница да се навике
многих наставника још нису промениле да они највише употребљавају
ИКТ када се уклапа у њихов традиционалан начин подучавања. ИКТ има
велике могућности а права примена ИКТ у образовању догодиће се кад
се начини поучавања и учења преобликују тако да искористе максимум
технологија.
Све снаге друштва морају бити ангажоване у покушају да нове
генерације овог века стекну знања и вештине и можда још важније,
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вредности и ставове, етичке принципе да постану одговорни грађани
света и гаранти одрживе будућности, а квалитетно образовање, за ове
задатке је од суштинског значаја.

У СВЕТУ ДИГИТА ЛНИХ СЛИКА
Живимо у свету који је у великој мери обликован сликама. Визуелно
је у нашој култури стекло огроман значај у свакодневној јавној или
приватној комуникацији у свим сферама друштва од политике па до
уметности и науке. Данас деца и млади треба да буду способни да
разумеју значење визуелних уметности у различитим контекстима
визуелних порука и њихових међусобних односа. Зато је један од задатака
наставе ликовне културе, у оваквом свету, да приближи одговарајуће
вештине и способности ученицима. Само је у настави ликовне културе
слика у центру свих процеса учења, „Слика“ у смислу, свих уметничких
предмета, процеса и ситуација, подразумева дела, сликарство, цртеже,
графике, скулптуре, фотографије и филм - овај термин се односи на све
облике дизајна, архитектуре, дигиталне уметности, проширених медија и
популарне културе.
Информационо-комуникационе технологије (ИКТ) су постале саставни
део наших живота, оне су промениле наше друштвене навике , измениле
перцепцију себе и света око нас. Уметност ради исто, чак и више, јер може
да обезбеди неочекиване представе света и тиме пружи нове увиде.
Искоришћавањем нових медијских ресурса, ученици могу да прошире
своју креативност кроз дигитално симулиране информације.
Флексибилност дигиталних података је оно што чини нове медије од
виталног значаја за наставу ликовне културе. Коришћењем
аутоматизованих медијских алата и графичког софтвера, ученици могу
брзо видети резултате својих идеја. Применом ИКТ минимизира се
количина рада у стварању визуелне информације, тако да ученицима
остаје више времена за креативност, сарадњу, истраживања и процене.
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Федор Соретић у визионарском тексту из 1971. год. пише: „Нагли
развитак нових изражајних средстава за споразумевање, откриће нових
медија, нарочито развитак фотографије, филма и телевизије, нова
средства за умножавање и савремена технологија допринели су да
ликовно, односно визуелно изражавање и споразумевање добије у
нашем веку сасвим нове облике и димензије. Због међусобног
прожимања, надопуњавања и заједничког деловања свих ових области
у том развитку дошло је, разумљиво, до обогаћивања изражајних
могућности. Визуелне комуникације, као незаменљиви медиј за
споразумевање и изражавање, постале су саставни део нашег
свакодневног живота, јер надопуњавају и убрзавају лингвистички начин
споразумевања, а поседују могућност да изразе и оне односе и
вредности у просторним координатама које жива или писана реч никада
неће моћи да изрази. Сва досадашња искуства у било којој од поменутих
области допринела су постепеном формирању нове, проширене,
односно интегрисане области која истражује и објашњава један
универзални начин схватања и обликовања простора“ (Soretić, 1971 :63)
Боро Драшковић, говорећи о нашем свету износи: „Живимо у
цивилизацији звучне слике, савремени медији су синкретични, у себи
садрже све уметности, науку, па и облик игре; не само ритам и хармонија,
кроз њих, дакле, у душу продиру обједињене енергије, знање и
постигнућа свих ових области људског истраживања, па се једва могу
следити снажне последице тог компримираног утицаја на менталне
склопове и емоције човека. Дајући свему привлачнији изглед, медији су
премрежили свет, а човека обликовали у биће масовних комуникација
par excellence“ (Драшковић, 2012: 147). Једна од покретачких снага
савремених медија је њихова способност да повежу људе преко више
чулних искустава. Управо је ова способност медија успела да повеже
своје кориснике и доведе до промена у начину комуницирања.
Комуникација и размена информација представљају један од темеља
на којима почива људска заједница. Од првих покушаја човека да се
обрати околини започиње развој техника којима се човек служи да би
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комуницирао. „Међутим, прве речи које је човек изговорио и први цртежи
које је урадио на зидовима пећина били су истовремено и средства
комуницирања и средства изражавања, које ћемо много касније назвати
уметничким“ (Todorović, 2009:13)
Уметност својим језиком говори о добу у којем је настала. Уметност
дигиталних медија говори о свету глобалних комуникација, о новој
цивилизацији слике у којој се налазимо, а да би то изразила користи сва
средства која јој управо те глобалне комуникације и тај свет слика стављају
на располагање. Комуникације у свету наглашавају међусобно повезане
мултимедијске поруке, за личну као и професионалну употребу, ученици
треба да науче да критички тумаче медијске поруке, да пренесу своје
идеје кроз мултимедијалне уметничке форме у сарадничком окружењу,
покажу креативност и иновативне идеје, поседују информатичку и
медијску писменост, користе ИКТ, буду флексибилни и прилагодљиви,
продуктивни и одговорни са интердисциплинарним и мултикултуралним
образовањем. (NAEA, 2010)
Свеприсутност слика у животима младих људи су трансформисале
начин на који уче и доживљавају свет, њихово коришћење визуелних
порука је створило потребу за новим вештинама како би се млади људи
активно укључили у живот. NAEA сугерише да државе, школе и њихови
партнери треба да јачају образовање визуелних уметности и да се
уметност интегрише у друге области учења, да се осигура да сви млади
људи постану визуелно писмени у визуелном добу. Ипак, постоје неке
државе које имају смањене часове наставе визуелне уметности, а нагласак
стављају на наставу математике и научне чињенице.
Визуелна уметност је изузетно важна у нашем образовном систему,
зато би на њу требало гледати као на подручје писмености, а не само
као предметну област, јер она је примарни вид комуникације у
савременом свету и њоме је неопходно прожети све предметне области,
као што је случај и са осталим видовима писмености. Да би ученици били
успешни у школи, а касније на послу, у својој заједници и своме
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приватном животу, потребна су им уметничка и дизајнерска умећа која
чине саставни део дигиталног доба.
У друштву знања, успостављен је широк концепт медијске
писмености, која представља једну од основних потреба друштва знања.
Дигитални медији изискују одређене захтеве у оперативним
способностима за њихово коришћење које је неопходно да би
корисници ефикасније разумели и тумачили медијске поруке у контексту
личног развоја и учешћа у друштву, у области медија, анализи и употреби
медијских садржаја, обликовању медијских порука, производњи и
дистрибуцији медијских садржаја у својим контекстима. Будући да се деца
и млади свакодневно сусрећу са порукама „нових медија“, које су великим
делом визуелне, настава ликовне културе мора им пружити смернице за
њихово разумевање и тумачење.
Избор додатних могућих области наставе ликовне културе је
драматично проширен ширењем дигиталних медија које диктира
дигитално време у којем живимо и могу се грубо поделити на три области:
Дигиталне слике
Данас је већина јавних слика резултат дигиталне продукције, слике и
прерада слика, фотографије и различите манипулације, филм и видео са
постпродукцијом, компјутерске игре, стрип и дигитални стрип, различитих
аутора, у многим случајевима анонимних аутора, ти записи се појављују
у хетерогеним облицима и контекстима. Ради се и о хиљадама радова који
су постављени или нам се нуде путем Инернета. Заправо се ради о једној
врсти демократизације уметности, Интернет и алати који се нуде
омогућили су да од пасивног гледалаца и љубитеља уметности постане,
не нужно, видљиви стваралац. Та огромна продукција, различитог
квалитета, нуди се свакодневно ученицима утичући на њихове естетске
ставове. Наставник уметности би требало да зна, да из тог мноштва
понуђених визуелних порука, одабере оне егземпларне и квалитетне и
покаже их својим ученицима.
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Интерфејси
Интерфејси, који представљају средство интеракције између два или
више актера комуникације, су сами предмет обликовања, видљиве
површине оперативних система, апликација (без обзира на платформу),
веб портала, мултимедијалних производа, игара и многих других варијанти
веб дизајна. Интерфејси, као и били који вид примењене уметности,
одликују са једне стране функционалност а са друге естетски квалитет.
Ученици се свакодневно сусрећу са различитим продуктима који утичу
на њихов естетски став. Задатак наставника је да својим ученицима укаже
на естетску страну свих ових производа. Неопходно је ученицима
пружити, приближити и појаснити знања из области семантике,
семиотике, симболике, типографије и свега онога што се тиче визуелне
писмености.
Медији и уметност
Проширивање дигиталних медијских изражајних средстава омогућило
је уметницима да их више користе као средство у свом стваралаштву.
Истовремено границе између жанрова и стилова су почеле да се губе,
нестају.. Умножавањем изражајних средстава проширене су границе
уметности и отварене су нове могућности. Поред тога сви медији се данас
умрежавају и претварају у један велики синкретички медиј, те долази до
огромног пораста информација и видљивости стваралаштва који се
размењују путем Интернета.
Данас уметничка пракса има три карактеристике: она је дигитална, има
дигитални садржај; Интерактивна је, или има елементе интерактивности;
Није везана за специфични интерфејс.
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УМЕТНОСТ И НАСТАВА
ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ
У СВЕТУ КОЈИ СЕ МЕЊА
Дигитална технологија покренула је једну од најважнијих промена у
образовању од проналаска штампе, данас се од ученика очекује да мисле
и комуницирају као уметници и дизајнери како би стварали мултимедијске
поруке. Уметност је постала једна од четири темена писмености, важна
као и три првобитна – читање, писање и рачунање, постала је важна у
школи зато што је толико важна у свету рада. Послови широм света
прихватили су мултимедију као примарни вид комуникације, као и
међународни језик Интернета. Уз све то, милиони телевизијских канала,
веб портала, медија, „облака“ за складиштење и других нових медија који
још нису створени захтевају дигиталне уметнике, музичаре, софтвер
дизајнере, приповедаче, веб дизајнере, видео уметнике, графичке
дизајнере, креативне и многе друге консултанте… који још нису
измишљенииз области уметности.
Информациона и комуникациона технологија (ИКТ) је постала
незаменљив алат у многим професијама, па тако и у уметничким. Рад у
било којој грани примењене уметности је незамислив без рачунара:
архитектура, ентеријер, графички дизајн, мулти-медијски дизајн,
индустријски дизајн, рекламирање само су неки од послова који укључују
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дводимензионалне и тродимензионалне технике обликовања уз помоћ
рачунара. У класичним ликовним дисциплинама, сликарство, графика,
цртеж и скулптура ИКТ су директно или индиректно укључени у процес
стварања ликовног дела.
Велики број савремених уметника који се баве класичним
дисциплинама ликовних уметности користе у свом раду рачунаре као
помоћна средства, чији је траг мање или више препознатљив у финалном
раду. Неки од уметника, који користе рачунаре, остављају препознатљиве
карактеристике рачунарских техника у раду па их чак и потенцирају,
односно ослањају се на естетику дигиталног. Други не желе трагове ових
технологија, јер желе да им дело изгледа као створено аналогним
техникама, те се у радовима не препознаје коришћење рачунара. Рачунар
нуди уметнику могућности као што су: исправљање грешака, умножавање,
произвољно комбиновање и рекомбиновање, сталну повратну спрегу,
повратност и визуелно-вишечулно обликовање ефеката који могу да се
изаберу из понуђене палете могућности. Поред тога рачунар је и медијум
за архивирање свих верзија које настају у стваралачком процесу.
Експлозија дигиталне технологије догодила се тек у последњој
деценији XX века, а уметници ће након тога прихватити чињеницу да
данашња цивилизација слике почива на глобалној дигиталној основи.
Самим тим и уметност дигиталног времена мора бити дигитална, то јест,
у потпуности укључена у свет дигиталних апарата и глобалног система
дигиталних комуникација. Начин комуницирања у нашем времену битно
је одређен информационим и комуникационим технологијама и
процесом дигитализације који је потпуно овладао масовним медијима.
(Todorović, 2009)
Уметност нам својим језиком говори о добу у којем настаје, говори о
времену у којем живимо, уметност настала у времену дигиталних медија
преноси поруке настале у свету глобалних комуникација, у свету
дигиталних слика. Да би то пренела користи сва средства која јој управо
те глобалне комуникације и тај свет слика стављају на располагање.
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ОСОБЕНОСТИ НАСТАВЕ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ
Настава ликовне културе се разликује од осталих наставних предмета
по карактеру садржаја, процесима стваралаштва, односима између
ученика и наставника као и у погледу процене резултата. Ова настава
нема доминантно интелектуални и репродуктивни карактер, већ
доживљајно емоционални и креативни, због тога што се у процесу
наставе ангажује целокупна личност, а сам карактер рада наставника је
култивисање личности, а не само образовање.
Смисао, значај и функција ликовног васпитања и образовања јесте
постепено увођење ученика у наставу ликовне културе, зависно од
њиховог узраста,потреба и индивидуалних могућности.
Најбитније обележје наставе ликовне културе је стваралачки карактер,
јер је ликовна уметност стваралачка. Овим се подразумева стваралаштво
не само ученика, већ и наставника који заједно дају стваралачки карактер
целом процесу наставе. Ликовна култура омогућава ученицима да се
слободно изражавају и да откривају, истражују и експериментишу. (Winner
et all, 2013) Процес у настави ликовне културе подразумева активност
ученика, стваралачки и радни процес, такав процес изискује, упознавање
са задатком и ликовним проблемом, потрагу за „решењем“, а након тога
припрему материјала за рад, стварање дела, процену урађеног рада и
евентуалне корекције а затим и спремање материјала и алата. Због
времена потребног за реализацију је још почетком двадесетог века
прихваћено мишљење да се настава одржава (кад год је то могуће) у
временском трајању од два школска часа. Наиме, неуједначен
индивидуални развој, различит ниво потреба и интересовања условљавају
индивидуализовани облик рада а наставник треба да свој васпитни утицај
диференцира према индивидуалним потребама ученика, што не значи да
се рад у пару, групни или колективни рад искључује, али је он последица
сарадње одређених индивидуалности. Специфичности ликовних
активности са материјалима, дужина радног процеса, као и друге
јединствености изискују посебну концентрацију и посебан однос
наставника и сваког ученика а сваки процес се квалитетно може остварити
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само у малој школској групи. Педагошке норме у том погледу би биле 15
ученика у одељењу, што значи да ће наставник, имајући у виду два спојена
часа, имати за сваког ученика у просеку по 3-4 минута. (Karlavaris, 1988)
Најважнија функција изражавања и стварања је да помогне личности
развоју да однегује сопствени естетски сензибилитет, стиче богата и
разноврсна естетска чулна искуства, оплемењује своје емоције и изгради
трајну потребу за стваралачким и конструктивним деловањем у сопственој
друштвеној и природној средини. (Филиповић, 2011)
Настава ликовне културе је флексибилан наставни процес, који се
мења, не само према карактеру рада практичног, теоретског или
комбинованог, већ и у практичном раду, зависно о појединим етапама
стваралаштва2, самог стваралаштва и реализације све до верификације и
естетског процењивања.
Још једно обележје произилази од субјективности стваралачких
процеса, уважавања индивидуалности ученика, што утиче на другачији
однос наставника према сваком ученику. Индивидуални контакт,
настојање да сваки ученик пронађе оригинално решење, комуникација
на субјективном плану, ослобађање ученика, подстицање стваралаштва
– изискују такав однос наставника и ученика који се може означити као
антиауторитативан, присан са великим међусобним поверењем. Ако
ученици нису ослобођени устручавања или страха од наставника и
његових захтева, они неће моћи да се слободно и креативно изражавају,
неће износити своје мисли без устручавања, и то ће утицати на спор и
погрешан ток њиховог развоја. Иницијативу за прве односе даје
наставник. Он треба да покаже да подржава сваког ученика да ученик
осети да га наставник разуме. (Karlavaris, 1988)
2. Богомил Карлаварис је 1988. год. предложио да се наставна ликовне културе
организује према процесу креативности који су Грахам Валас и Ричард Смит (Graham
Wallas и Richard Smith) представили 1926. год. (припрема, припремни рад на проблему
који усмерава ум на проблем и истражује димензије проблема; инкубација, проблем је
у подсвести појединца и споља није видљива реакција; наговештај, креативна особа
добије 'предосећај како је решење на свом путу; просветљење, креативна идеја
ослобађа се из подсвести у његову свест; потврда, идеја је свесно потврђена,
промишљена, а затим и примењена).
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Деца се не плаше да погреше (већина када одрасте губи ту
способност) ако не знају нешто, не плаше се да пробају, на жалост ми
учимо децу да не смеју да погреше. Ако нису спремни да погреше никада
неће смислити ништа оригинално. У образовном систему се осуђују
грешке, погрешити је најгора ствар коју могу да ураде. У ликовним
уметностима не постоји грешка, сва решења су „тачна“, постоји безброј
смислених решења, а за сваки креативни проблем се могу добити много
смислених одговора, стога ми морамо да образујемо људе да не изгубе
своје креативне способности. Будуће друштво, у којем ће ученици радити,
сигурно ће захтевати различите начине резоновања и креативног
мишљења. Процес у настави ликовне културе је тражење, одабирање и
решавање проблема: од одабира идеје, преко медија за изражавање, па
до естетске анализе која се доста пута своди на процењивање и
упоређивање. Значи, да за сам уметнички процес одабирање и
доношење одлука је врло битно, а ако и наставни процес прилагодимо,
ученик може стално да има могућност избора. Тако ће он у животу бити
спремнији да доноси одлуке, а самим тим бити спремнији за живот. (Илић,
2019)
У центру уметничког процеса је „проналазак“ до којег се долази
креативним мишљењем а уметнички процес помаже ученицима:
- Да развију способност визуелног представљања својих идеја и на
тај начин „запишу“ своја осећања и утиске;
- Пружа прилику да обликују сопствену перцепцију и развију
способност креативног решавања проблема и расуђивања;
- Подстиче креативно размишљање и учење кроз разговоре и
истраживање;
- Охрабрује ученике да експериментишу, развијају уметничке
вештине и знања тако што користе различите материјале и
технике;
- Развија код ученика корисне радне навике и одговорност;
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- Помаже ученицима да боље разумеју друге тако што негују
поштовање према онима који су другачији од њих;
- Стимулише учење и схватање других култура, као и поштовање
сопственог уметничког наслеђа;
- Побољшава и унапређује наставни програм школе и заједнице.
(Илић, 2012)
Констанца Кирхнер (Constanze Kirchner) износи став да се данас пред
наставом ликовне културе постављају високи захтеви а на њу делују и
различите жеље: Планови, програми и Стандарди представљају своје
захтеве; Ученици имају своје жеље, хтења, индивидуалне разлике и
потребе; Наставници ликовне културе имају своје ставове, идеје и жеље
о наставном предмету а са друге стране родитељи и средина имају своје
захтеве и жеље; Могућности и жеље школе у којој ученици и наставник
раде; Могућности специјализоване учионице; Посебан изазов је
мешавина између строгих одређених планова са једне стране и са друге
стране креативним, експерименталним, спонтаним процесом наставе.
(Kirschner, 2013)

КАРАКТЕРИСТИКЕ ИКТ У НАСТАВИ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ
Медији преко којих су ученици учили о уметности су до краја
двадесетог века углавном били: предавач, уџбеници, репродукције
уметничких дела, разноразне монографије о уметницима или
енциклопедије и ретке посете музејима. Данас, употребом информационо
комуникационих технологија у настави доступни су светски музеји, базе
података уметничких дела, различити софтвери који се могу користи у
уметничке сврхе, а шире гледано и било који подаци који могу бити од
користи и ученицима и наставницима. Наставници ликовне културе су
кроз историју покушавали да разумеју и овладају алатима и медијима свог
заната и то знање да пренесу својим ученицима. Данас се та иста жеља
може видети кроз жељу да интегришу традиционалне и савремене медије
у своју наставу. Са друге стране ученици не долазе у школу као празне
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странице папира по којима наставници пишу, они долазе са богатим
искуством које се може користити у настави. Њихова искуства у
коришћењу дигиталних технологија ван школе су велика и треба их узети
у обзир при планирању и извођењу наставе. (Илић, 2019)
Николај Селиванов (Николай Селиванов) изнео је закључке на основу
својих истраживања да се ИКТ могу користи у настави уметности
различито у зависности од врсте активности. Мултимедијалност ИКТ-а
омогућава свеобухватан утицај на корисника; ИКТ поседује изражајне
могућности
различитих
средстава
укључујући
и
илузију
тродимензионалности, омогућавају стварање илузије покрета, као и
креирање и виртуелно моделовање; ИКТ омогућују интерактивност
укључујући и дигитализовани видео, анимиране објекте и филмове; ИКТ
обезбеђује нелинеарну интеракцију између корисника и интерактивних
елемената; ИКТ омогућавају различите моделе комуникација међу
корисницима; ИКТ пружају корисницима могућност користе информације
сопственим темпом уз личну мотивацију. Селиванов посебно истиче
мултимедијалност ИКТ, софтвер за 3Д анимацију и виртуелну реалност,
интерактивну могућност укључујући и базе података, видеоконференције,
комуникацију међу корисницима и могућност истраживања Интернета.
(Селиванов, 2004)
Искоришћењем дигиталних ресурса, ученици могу да прошире своју
креативност кроз дигитално симулиране информације. Флексибилност
дигиталних података је оно што чини нове медије од виталног значаја за
наставу ликовне културе, коришћењем аутоматизованих медијских алата
и графичког софтвера, ученици могу брзо видети резултате својих идеја.
Применом ИКТ минимизира се количина рада у стварању визуелне
информације, тако да ће ученицима остати више времена за креативност,
сарадњу, истраживања и процене. Поред тога технологија омогућава
успостављање заједничке праксе и кооперативног учења са
комуникацијом не само између ученика и наставника, већ и између
ученика из различитих школа, земаља или култура, а са могућношћу
повезивања са уметницима из целог света.
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Рачунари поседују карактеристике које се разликују од других
ликовних медија, те карактеристике одређују начин размишљања
корисника, приступ проблему и начин решавања задатка. Генеш (Zsolt
Gyenes) наводи неке од карактеристика рачунара у настави ликовне
културе: Употребом рачунарског софтвера могу се направити безбројне
копије радова без губитка квалитета, може се пуно експериментисати са
идејама, лако се долази до варијација радова а дела могу бити сачувана
и аутоматски у различитим стањима, а многи програми имају
аутоматизације корака са различитим ефектима. За разлику од аналогних
медија, додавање или одузимање елемената не представња проблем а
рад може бити повећан или смањен. Различите варијције дела се могу
сагледати истовремено. Од свих варијација рада могу се одабрати
најбоље а остале обрисати у тренутку. Доступна је цела историја стварања
рада. (Gyenes, 2002)
На основу мишљења различитих аутора можемо констатовати
основне карактеристике коришћења информационо-комуникационих
технологија у настави ликовне културе:
Једноставне су за употребу. Корисник комуницира са софтвером
преко икона које представљају различите софтвере који су инсталирани
на рачунару. У већини софтвера намењених уметничком раду графички
алати су приказани традиционалним ликовним алатима (оловка, четка,
пастел, боје у спреју, акварел…). Њихово добро коришћење се повећава
искуством у раду, но уколико се корисник среће први пут или су му
потребна додатна појашњења он их може потражити на Интернету, а
постоји и велики број књига које се баве одређеним софтвером. Наравно
да постоје крајње једноставни софтвери са скромним могућностима па
све до професионалних алатки које траже вишемесечно учење.
Практичне су. Креативне могућности рачунарске уметности далеко
превазилазе могућности традиционалних медија. Без много знања брзо
се могу створити изненађујућа дела. Боље познавање софтвера, наравно,
даје још боље резултате.
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Атрактивне су. Дела створена уз помоћ рачунара су интересантна и
наставници могу привући велики број ученика који иначе нису
заинтересовани за ликовну уметност. Рачунари могу бити примамљива
врата ученицима у свет уметности и могућности за стварање радова.
Интердисциплинарне су. Рачунари и настава ликовне културе могу
повезати различите наставне предмете те се може повећати
интересовање за интердисциплинарну сарадњу колега и ученика
различитих наставних предмета.
Креативна су алатка погодна за експериментисање. Стварање дела уз
помоћ рачунара је једноставније него рад у традиционалним медијима.
Рачунар је одлична алатка за експериментисање и истраживање,
оригинални цртеж може бити спашен, а затим и све његове варијације
настале у процесу рада. Да би се ово постигло традиционалним медијама
процес може бити компликован и дуготрајан. Рачунари једноставно могу
спојити фотографију, видео радове са рачунарским сликама и цртежима.
Уз све то постоји могућност поништавања последњих корака. Иако постоје
многе врсте уметничких дела које не могу да буду створене уз помоћ
рачунара, они су без конкуренције у стварању дводимензионалних радова.
Применљивост у животу. Знања стечена коришћењем рачунара у
настави ликовне културе могу бити употребљена у различитим занимањима
у животу. Знања у коришћењу ИКТ се могу описати као способност која се
активно користи, и укључује разумевање, избор, критичку евалуацију,
отвореност за новине које су подложне даљем развоју.
Етапе овладавања ИКТ-ом у настави ликовне културе
Коришћење информационо-комуникационих технологија и
уметничких софтвера у настави ликовне културе пролази кроз пет фаза и
то: увод, усвајање, адаптација (одобравање), присвајање, и проналазак.
(Sandholtz et all, 1997)
Фаза увода је време узбуђења и збуњености за неискусне наставнике
и ученике. Атрактивност које доносе, у почетку коришћења уметничког и
сличног софтвера, у наставу ликовне културе може резултирати великом
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количином интересантних радова али само за кориснике. Заправо у тој
фази сви актери, и ученици и наставници, покушавају да разумеју
могућности савремених технологија и истражујући их. Данас ученици а и
наставници долазе у школу са богатим искуством у коришћењу ИКТ-а и
то може битно утицати на ову фазу која је онда максимално
минимализована. Неискуство је главна карактеристика ове фазе, иако
данас ученици имају великог искуства у коришћењу ИКТ, то не мора да
значи да владају специфичним уметничким софтверима који се користе у
настави ликовне културе.
У овој фази карактеристично је што наставници а и ученици треба да
се навикну на свакодневне проблеме са ИКТ-а, инсталирање софтвера,
елементарно коришћење специфичних софтвера, одржавање система и
рачунарских периферија, ситне али и велике незгоде са хардвером (неки
од ових проблема спадају у делокруг посла систем администратора, ипак
у појединим тренуцима их треба решити „сад и одмах“). Пред наставником
се јављају проблеми као што су: одабир и набавка хардвера; набавка и
одабирање софтвера који претходи уопште коришћењу у настави.
Наставник такође треба да направи план распореда опреме и рачунара
у својој учионици.
Hsiao-Ping (Chen Hsiao-Ping) износи да се већина наставника ликовне
културе и њихових ученика суочавају са различитим изазовима када
користе ИКТ у настави ликовне културе. Многи наставници не знају како
да користе уметничке софтвере у настави, али чак и када наставници и
ученици не науче да их користе, они настављају да се труде да их
интегришу на смислен начин у настави. Недостатак знања и вештина
може довести до тога да они страхују од употребе компјутерске
технологије у настави. (Hsiao-Ping, 2009)
Фаза усвајања, у овој фази наставници и ученици постепено
савладавају коришћење специфичног софтвера. Да би наставници и
ученици могли да успешно користите алате које доносе ИКТ-е, они прво
морају да науче њихове могућности, а у овој фази управо то може
представљати проблем. Специфичан софтвер, који у доста случајева може

130

бити скуп, ученици углавном не користе код куће, па је потребно доста
времена да га савладају у школи. Радови који настају у овој фази су
интересантни али само за ауторе, углавном представљају гомилу збрканих
ефеката рачунарског софтвера. Главна карактеристика ове фазе је
стицање искуства у коришћењу ИКТ и савладавање специфичног
софтвера за коришћење у настави ликовне културе.
У фази адаптације многи проблеми из прве две фазе могу још увек
бити присутни, међутим и ученици и наставници имају већ довољно
искуства и стекли су довољно самопоуздања у коришћењу софтвера, тако
да се ови проблеми могу предвидети или се брзо решавају.
Признајући квалитете нових медија, наставник ликовне културе
почиње да прихвата повећан ниво интелектуалне слободе које ученици
испољавају када су концентрисани на рад. Традиционалне методе
наставе, као што је учење засновано на предавањима и даље могу бити
заступљени у великом делу наставе. Карактеристично за ову фазу је
промена у ставу ученика и наставника према могућностима и
предностима које пружају уметнички софтвери у настави.
Фаза усвајања представља преломни тренутак за наставнике, то је крај
напора да имплементирају ИКТ у своју традиционалну праксу. У овој фази
ученици владају медијском писменошћу и рачунари постају оруђе ума,
владање уметничким софтвером је на нивоу да ученици могу више
времена посветити идејама а софтвер је у великој мери оруђе за
стваралаштво. Комбиновање традиционалних и савремених медија су
могућности ове фазе, коришћење рачунарских улазно-излазних уређаја,
скенера и штампача, истраживања Интернета и комбиновање различитих
медија могу резултирати бескрајним бројем квалитетних радова.
У фази проналаска наставник проналази алтернативне моделе учења
са дигиталним медијима. У овој фази наставници, обично, долазе на идеју
за сарадњу са другим наставним предметима или другим школама.
Ученици могу сарађивати са ученицима из других одељења, школа (па
чак и са других континената) на истом или сличном задатку или пројекту.
Ова фаза не представља завршетак процеса јер свакодневно развијање
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и унапређивање ИКТ отвара нове могућности за њихово коришћење у
настави. Прихватање ИКТ-а у настави ликовне културе, за учење и
стварање ликовних радова, подразумева посвећивање промени и
сталном унапређењу наставног процеса.
Свеприсутност слика у животима младих људи су трансформисале
начин на који уче и доживљавају свет, њихово коришћење визуелних
порука је створило потребу за новим вештинама како би се млади људи
активно укључили у живот. NAEA сугерише да државе, школе и њихови
партнери треба да јачају образовање визуелних уметности и да се
уметност интегрише, увек када је то могуће, у друге области учења да се
осигура да сви млади људи стекну визуелне компетенције у дигиталном
добу. (NAEA, 2009)
Улога наставе ликовне културе није само да олакша развој вештина у
уметности и дизајну, већ да обезбеди контекст за помоћ ученицима да
разумеју значење из овог низа визуелних информација. Коришћење
рачунара је интересантно, али је и изазов разумевање широког спектра
апликација које су на располагању. Стога је битно да деца уче вештине у
коришћењу и управљању рачунарима и креативно истражују спектар
уметничких софтверских алата у циљу разумевања својих вредности.
Коришћење дигиталних технологија у настави ликовне културе је нова
област и ново искуство и за ученике и наставнике. ИКТ пружа ученицима
приступ широком спектру процеса и алата који су до недавно били на
располагању само професионалцима.
ИКТ доносе препознатљив допринос активностима, омогућавају
корисницима да раде ствари које нису могле да се ураде ефикасно, или
уопште нису могле коришћењем традиционалних алата у уметности. Овај
потенцијал које обухватају: интерактивност, могућност, велики избор,
брзина и аутоматске функције су значајан елемент способности ИКТ и
омогућавају ученицима и наставницима да их користе у учењу и процесу
стварања ликовног дела.
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ПОТЕНЦИЈАЛ
КОРИШЋЕЊА ИКТ
У НАСТАВИ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ
Велика улога сликовних и визуелних информација у данашњем свету
изискује све већу потребу за наставу ликовне културе која је „једини
стручњак“ у образовном систему и која се бави овим информацијама.
Ученици треба да знају како масовни медији функционишу а настава
ликовне културе има важну улогу да припреми ученике као визуелно
писмене и критичке чланове друштва. Повећање потребе за разумевањем
и креирањем визуелних порука намеће преиспитивање односа уметности
и медија. Развој нових медија отвара нове перспективе за уметничку
праксу. Коришћење дигиталних медија је раширено и нови послови се
отварају за визуелне уметнике а ученици са знањем, вештинама и
стручности у дигиталној уметности и дизајну су добра прилика да, са
даљим усавршавањем, комерцијализују стечено искуство и знање.
Употреба дигиталних алата као уметничког медија у школама пружа
многе јединствене и узбудљиве могућности за неговање вештина
потребних у двадесет првом веку. Данас писменост подразумева
разумевање визуелних порука, медија и технологија и њихов потенцијал
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за интеракцију, комуникацију и изражавање а ученици треба да буду у
стању да анализирају, интерпретирају и процењују садржаје са Интернета.

ОПШТИ ЕФЕКТИ ИНТЕГРИСАЊА ИКТ
У НАСТАВУ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ
Савремене технологије не замењују традиционалне ликовне медије,
оне проширују могућности уметничког изражавања, комуникацију и
перцепцију. Дигитални медији нису створени и користе изоловано од
класичних ликовних медија или у изолованом културном контексту.
Савремене и традиционалне медије треба користити заједно, треба их
користити тако што ће се узети најбоље од оба медија. У настави ликовне
културе не би се требало ослонити само на дигиталне медије. ИКТ-е треба
буду коришћене у настави ликовне културе да побољшају наставу уз
задржавање традиционалних ликовних вештина. (Илић, Стојановић
Ђорђевић, 2019).
Укључивање дигиталних технологија у наставу ликовне културе не
представља одбацивање традиционалних ликовних медија, већ повећање
капацитета за учење, презентацију и стварање ликовних радова и радова
визуелних уметности. Ради се о повећању могућности у настави,
повећању избора средстава за учење и стварање и о повећању
индивидуализације у настави.
Различити аутори износе своја размишљања о укључивању ИКТ у
наставу наставе ликовне. Марк Гура (Mark Gura) износи: „Технологија
може да утиче у сваком аспекту израде и разумевања уметности. Она
може да обезбеди ученицима богат извор референтног материјала.
Омогућава им приступ виртуелном платну где могу да дочарају старе
технике и открију нове уметничке могућности. У стварању радова
визуелних уметности, технологија чини то много лакшим за коришћење“.
(Gura, 2008) Предност интегрисања ИКТ у наставу ликовне културе може
се видети преко потенцијала да промовишу нови начин сагледавања и
рада у уметности. (Taylor, 2007). ИКТ омогућавају корисницима да раде
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ствари које се не могу урадити ефикасно, или се не могу урадити уопште,
коришћењем традиционалних ликовних медија. (Loveless, 2005).
Георг Пез (Georg Peez) износи разлоге за интеграцију ИКТ у наставу
ликовне културе: „Дигитални медији су свакодневно присутни у животима
ученика те је то један од разлога зашто ИКТ треба да буду више укључене
у наставу ликовне културе; На основу актуелне уметничке праксе која често
укључује и ИКТ у стварању радова визуелних уметности, произилази и
потреба да се савремени медији изражавања укључе у стваралаштво у
настави ликовне културе. Естетска димензија стварања уз помоћ ИКТ
ствара естетски доживљај који иницира естетске судове, из естетских
искустава кроз естетску праксу до естетских судова“. (Peez, 2008 : 14)
Џејн Хеклс (Jane Heckles) на основу истраживања о примени ИКТ у
настави ликовне културе износи закључке да ИКТ: Побољшавају
способност да ученици истражују и развијају идеје; Обезбеђују нови медиј
да се истражи уметност; Обезбеђују изворе информација о уметницима
прошлости и садашњости; Обезбеђују приступање информацијама о
уметничким техникама и актуелним темама и питањима; Нуде софтверске
алате за стварање радова и алате за видео и анимацију; Колажирање
фотографија и скенираних слика; Оn-line заједничке пројекте. Хеклс на
крају закључује „Коришћењем ИКТ-а ученици су врло мотивисани за рад,
чак иако не воле рачунаре. У најмању руку, они испробавају и
експериментишу, играју се, истражују и труде се да ураде задатак. Не може
бити сумње да се учење уметности и дизајна може унапредити кроз
употребу ИКТ у настави“. (Heckles, 2012: 18)
Употреба ИКТ-а у настави ликовне културе ученицима доносе
могућност да се повећају брзину кретивног процеса, омогућавајући развој
у дигиталном медију. Креативни појединци често генеришу идеје брзо, а
савремене технологије омогућавају брзо визуелизирање идеја. Многе од
ових идеја нису решења, али су често само могући кораци напред у
размишљању. Ове технологије не доносе идеје саме по себи али могу
битно убрзати процес стварања јер се брзо долази до замисли до
визуелне слике на екрану или папиру, па због тога није чудо да их
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уметници користе у стварању јер тако брзо долазе до видљивог резултата.
У настави ИКТ имају исти ефекат, шта год ученици замисле брзо могу да
добију резултат у много варијација које се могу комбиновати,
модификовати дорађивати или враћати неколико корака уназад. Ученици
могу само истраживати и експериментисати, играти се различитим
софтверима да би на тај начин дошли до своје јасне идеје. Све ове
функције могу имати веома позитиван утицај на учениково
самопоуздање. (NSEAD, 2014)
ИКТ пружају ученицима у настави ликовне културе; Софтвер који
опонаша традиционалне ликовне медије; софтвер за манипулацију
фотографијама и сликама, израду анимација, веб дизајн: Софтвер за 3Д
моделовање и рендеринг, софтвер који опонаша традиционалне ликовне
медије; Различите софтвере за обраду текста, и статистичке алате;
Интернет, који омогућава приступ низу дигиталних извора, укључујући
on-line базе података које могу бити искоришћење за учење;
Комуникацију која укључује е-пошту, форуме, огласне табле и алате за
ћаскање који могу да подрже низ заједничких активности; Мултимедију
која подржава различите стилове учења и укључује коришћење слика,
звука, видеа и анимација; Помоћ у процењивању или самотестирању
знања кроз on-line тестирање; Рачунар може да подржи учење on-line
туторијале који могу да укључе видео или анимацију и повратне
информације у оквиру структурисаног оквира; Видео конференције које
се могу користити за размену информација, идеја и сл; Симулације и
модели који омогућавају ученицима да истражују удаљене, неприступачне
или опасне ситуације и пределе у безбедном окружењу; Визуелизациу
која се користи да се представе комплексне информације и приступ
реалним ситуацијама које су иначе недоступне; Гемификацију садржаја
ради интересантнијег учења са другима или самостално у симулираном
окружењу. (Neylon, 1996; Taylor, 1999; Brown, 2012; Ashford, 2013; по Phelps,
2014)
Војислав Илић на основу истраживања у школама у Србији износи:
„Истраживање је показало да су ученици мотивисани и имају жељу да се
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информационо-комуникационе технологије више укључе у наставу ликовне
културе. Укључивање ИКТ-а у наставу ликовне културе подразумева
коришћење како у процесу учења и подучавања тако и у процесима
стварања ликовних и радова визуелних уметности, тако да ове медије
можемо сврстати у две групе: медије које су првенствено за учење и
подучавање и медије који су намењени стварању радова. (Илић, 2015: 188)
Рачунарска револуција је од осамдесетих година прошлог века донела
драматичне промене многих аспеката друштва, а таласи све новијх
интегрисаних технологија ће наставити да долазе. Упркос овој поплави
технологија, не треба дозволити да технолошки напредак надвлада
естетски сензибилитет, уместо тога, ученици треба да одрже и поштују
своју људску природу у веома технологизованом свету. У том контексту,
настава ликовне културе у школама има задатак да ученике припреми за
пун и продуктиван живот у, све више, high-tech окружењу да буду спремни
да истражују непознато; да експериментишу идејама, креативно мисле и
истражују; критички сагледавају визуелне поруке; буду спремни за
комуникацију и сарадњу признајући успех или неуспех. Сама повећана
употреба савремених технологија у настави неће сама по себи довести
до побољшања учења уметности, ИКТ је катализатор који може да
обезбеди нове начине да се побољша, а у неким случајевима
трансформише, настава ликовне културе и да се на одговарајући начин
примени у настави.

Е-УЧЕЊЕ И ПОДУЧAВАЊЕ
Е-учење је процес преношења знања и вештина електронским путем
уз помоћ одговарајућих рачунарских апликација и окружења у процесу
учења. Идеја е-учења долази из програма учења на даљину, који
омогућава савлађивање одређеног градива без обзира на удаљеност,
услове и време. Ушао је у ширу употребу половином 19. века, иако
концепцијске корене можемо наћи много раније. Појам, е-учење, треба
разумети шире, јер оно „е“ означава електронско (енг. еlectronic), па се
уз употребу рачунара овде подразумева и шира периферија (различити
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дигитални медији за спремање података), таблети, мобилни телефони и
сви електронски уређаји. Посебно место у е-учењу заузима употреба
Интернета као мултимедијског средства за комуникацију, тако да е-учење
има и све особине учења/подучавања на даљину.
Нове образовне технологије заслужују посебну пажњу јер
дозвољавају ученицима да се укључе у иновативни облик комуникације,
учења и изражавања и при том користе савремене медије које користе у
свакодневном животу. Е-учење омогућава различите просторе и места за
креирање и дељење радова визуелних уметности, комуникација и
размена искустава са другим ученицима који су укључени у исти или
сличне пројекте. ИКТ алати омогућавају нове начине за манипулацију
постојеће и стварању нове уметничке праксе (као што
трансдисциплинарна или интермедијска уметност), која може бити
дељена и представљена на Интернету у интерактивном окружењу
(Radclyffe-Thomas, 2008; навод Филиповић и Илић, 2017: 71-72).
Е-учење није ограничено на учионицу и може се одвијати било где
(м-учење3) у било које време и стога је доступно кориснику независно од
наставних програма. Е-учење омогућава приступ низу ресурса као што
су мултимедијални садржаји, видео и анимирани садржаји, даје контролу
ученику када и где ће учити, дозвољава ученицима да уче у свом ритму,
пружа ученику могућност да прилагоди окружење и задовољи
индивидуалне потребе и благовремено пружа повратне информације.
Е-учење је погодно за остваривање интеракције између ученика и
наставног материјала како би се унапредила постојећа технологија учења,
настава учинила очигледнијом, динамичнијом и интересантнијом уз
ангажовање више ученичких чула у стицању нових знања. Компјутерски
подржано учење укључује мултимедијални образовни софтвер,
рачунарске симулације, виртуелну реалност и др. Е-учење се користи
релативно дуго у образовању, али се у последњој деценији компјутерска
технологија значајно усавршила тако да је образовни софтвер од
3. М-учење (Мобилно учење, енг. Mobile learning, M-learning) М-учење је учење
„било кад и било где“, учење које се одвија уз помоћ мобилних уређаја (телефона,
лаптопа или таблета) и представља континуиран приступ у процесу учења.
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једноставних апликација усавршен до тродимензионалне виртуелне
реалности. (Филиповић и Илић, 2019)

Е-ИЗДАВАШТВО
Електронско (дигитално) издаваштво је данас све популарније
првенствено због ниске цене производње, и једноставне дистрибуције,
једноставне манипулације материјалом и то што се овакве публикације
могу обогатити и мултимедијалним садржајима те евентуално касније
прерадити и допунити . Електронско издаваштво је углавном повезано са
дистрибуцијом путем Интернета, али постоје и електронске публикације
на разним дигиталним медијима.
Различити издавачи, слободни писци, софтверске куће, музеји, смотре
уметности публикују на различитим медијима садржаје везане за
визуелне уметности. На тим медијима се данас могу наћи најразноврснији
материјали који могу бити вредни у настави ликовне културе. У Србији
већина издавача, уз уџбеник за наставу ликовне културе, додају оптички
диск са разним материјалима, било да су то подаци, дигитална верзија
уџбеника, збирке репродукција или различит едукативни софтвер. Неки
од издавача уџбенике, материјале за ученике и наставнике постављају на
својим веб презентацијама тако да се могу преузети.
Е-уџбеници за наставу
Осавремењивање наставе прати развој образовне технологије, појава
електронских књига (е-књига, енг. e-book) неминовно повлачи и развој
електронског уџбеника (е-уџбеник, енг. e-textbook). Појам е-уџбеника је
еволуирао од времена када је е-уџбеник био електронска верзија
папирног уџбеника па до данашњих комплексних платформи за учење
са обиљем мултимедијалних података које се могу прилагодити
појединачном кориснику које дозвољавају комуникацију са другим
корисницима и базама података.
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Настава ликовне културе захтева уџбеник у којем су репродукције
уметничких дела квалитетно презентоване. До пре неког времена
уџбеници за наставу ликовне културе су, што се тиче штампе, више били
на нивоу препознавања репродукција јер су били штампани на лошем
папиру, са понекад очајним репродукцијама, тако да су ученици имали
погрешну информацију како поједина дела историје уметности и изгледају.
Обзиром да настава ликовне културе захтева квалитетне репродукције
уметничких и ученичких радова е-уџбеник је идеалан за ту намену. На еуџбеник се могу спремити различита упутства (објашњења техника и
поступака), различити видео снимци са интересантних локација, виртуелне
туре музеја, вајарска дела и дела архитектуре у 3Д, репродукције
уметничких радова разврстане по стиловима, уметницима, ликовним
проблемима и сл., линкови ка различитим институцијама културе или Веб
порталима са дечијим радовима. Могућности су различите, и зависе само
од идеје аутора уџбеника. Е-уџбеник за наставу ликовне културе може
садржати збирке репродукција одабраних ликовних дела са видео
приказом најпознатијих музеја која би садржала мултимедијалне приказе
најважнијих ликовних техника, интервјуе са познатим уметницима.. Еуџбеник у настави ликовне културе има огромне предности у односу на
папирне верзије, од реалних репродукција уметничких дела до различитих
мултимедијалних записа, 3Д и виртуелних простора.
Е-уџбеник је у свом развијању прошао пут од обичне електронске
верзије папирног издања, преко уџбеника обогаћеног мултимедијалним
подацима па до интерактивне верзије између свог садржаја и ученика.
Данас најсавршенији е-уџбеници се могу се препознати у оним
решењима која омогућавају виртуелно окружење за учење у којем се
знања стичу кооперативно.
Партиципативни медијски алати обезбеђују везу са садржајима изван
школа, и ученици и наставници им могу приступити путем Интернета ради
учења и стварања ликовних радова и радова визуелних уметности. Ово
не значи да се конвенционални медији као што су оловке, боје, глина,
папир и сл. заборављају и замењују, већ да се повећавају могућности
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учења и стварања у настави. Све савремене медијске технологије имају
место у школи, под условом да могу помоћи у промовисању циљева
наставе ликовне културе. Новије образовне технологије заслужују посебну
пажњу јер дозвољавају ученицима да се укључе у иновативни облик
комуникације, учења и изражавања и при том користе савремене медије
које користе у свакодневном животу. (Илић и Филиповић, 2017)
Е-уџбеник се може описати као дигитални ресурс за учење, као
средство које, делимично, у потпуности или може да унапреди папирне
варијанте, при чему његова употреба захтева одређена техничка средства
и подршку. Е-уџбеник представља електронске материјале који могу
подсећати, мање или више, на папирна издања истог уџбеника. Eуџбеник је електронска верзија постојећег уџбеника који може да садржи
мултимедијалне додатке у виду галерија фотографија, видео и аудио
записа, 3Д анимација и сл. Поред лекција и мултимедијалних додатака, еуџбеник садржи алате помоћу којих ученик може сам да означава текст
лекције, заокружује одређене делове и додаје садржаје лекцијама у виду
слика, текстова, аудио и видео материјала и Интернет линкова.
Разликују се три основне компоненте е-уџбеника: хардвер (читач),
софтвер и е-уџбеник. Читачи су преносиви електронски уређаји
дизајнирани као средство читања е-књига или било које дигиталне
публикације. Софтверска решења која приказују податке е-књига на
рачунару, таблету и сличним уређајима. Софтвери који омогућавају
приступ на персоналним рачунарима и сличним уређајима, имају
предност да, поред понуђених функција наменских читача, нуде додатне
могућности тастатуре и пројекције садржаја. Ово омогућава бољи
приступ информацијама јер помоћу тастатуре корисници могу да
манипулишу приказом кроз промену поставки. Е-уџбеник нуди
ученицима, наставницима и школама додатне могућности које могу да
подрже или унапреде процес учења. Коришћење е-књига, као уџбеника
у учионици у школама је нова парадигма, посебно у земљама у развоју.
Као и код свих књига, постоје разне врсте е-уџбеника које одговарају
знањима, карактеристикама, способностима и интересовањима ученика.
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Е-уџбеник може бити доступан на различитим медијима тако да им
се може приступити без повезивања на Интернет или било коју
рачунарску мрежу (off line). Овакав Е-уџбеник не обезбеђује повезивање
корисника и размену података. Подразумева се да постоји уређај
(рачунар, таблет или сличан уређај) на који се спрема е-уџбеник и
софтвер за читање е-уџбеника. Друга врста је е-уџбеник којем се
приступа искључиво преко неке мреже (LAN, WAN и Интернет) и
подразумева да постоји комуникациони медијум, комуникациони уређај
и комуникациони софтвер.
Линеарни е-уџбеник
Линеарни електронски уџбеник је дигитални еквивалент штампаног
уџбеника. Ради се о томе да се штампани уџбеник пребаци у дигитални
формат који се може читати на неком читачу или уз помоћ неког софтвера
на персоналним рачунарима и сличним уређајима. Овакав уџбеник нема
мултимедијске додатке и ученик га листа као и папирно издање али
користи неки електронски уређај.
Мултимедијски обогаћени е-уџбеници
Овакви уџбеници се обогаћују различитим аудио и видео
материјалима који могу бити директно везани или не за текст уџбеника.
Могу да садрже мултимедијалне додатке у виду галерија фотографија,
видео и аудио записа, 3Д анимација и сл. Коришћење оваквог уџбеника
је врло слично коришћењу традиционалног уџбеника само што је он
обогаћен различитим мултимедијалним подацима.
„Прави“ е-уџбеници
Не линерани („прави“ е-уџбеници) су комплексно наставно средство
за учење чије коришћење није ограничено на учионицу, и може се
одвијати било где и у било које време и стога је доступно кориснику
независно од наставних програма 24/7. Е-уџбеник омогућава приступ
низу ресурса као што су мултимедијални садржаји, видео и анимирани
садржаји. Он допушта контролу када и где ће ученик учити, дозвољава
ученицима да уче у свом ритму, пружа могућност да се прилагоди
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окружење, да задовољи индивидуалне потребе и пружа индивидуалне
повратне информације.
Грађа коју ученик обрађује представља се на много сликовитији и
интересантнији начин при чему се избегава сувопарност и једноличност
а код ученика се покреће више сазнајних чула и тим путем се обезбеђује
квалитетније учење. Учење се у великој мери индивидуализује а преко еуџбеника доступни су и различити извори информација за додатно
учење. Једна од кључних одлика е-уџбеника је та што у процесу учења
обезбеђује динамичан процес истраживања садржаја и контекста. Еуџбеник у већој мери обезбеђује прилагођено окружење и
индивидуализовани приступ у пријему и обради информација, у односу
на штампани уџбеник.
Од скора се појављује још један корак у развоју Е-уџбеника, а то је
долазак „отвореног“ е-уџбеника. Многи наставници или на други начин
заинтересовани појединци стварају своје верзије са садржајем за
подршку ученицима користећи углавном Интернет као јефтин и лак пут
за дељење ових докумената. Ако је садржај замишљен и дистрибуира се
као „отворен“, бесплатан и у већини случајева са могућношћу да се
прилагоди и измени. Отворени уџбеници су тренутно у употреби у
многим школама широм света.
Данас најсавршенији е-уџбеници се могу се препознати у оним
решењима која омогућавају виртуелно окружење за учење у коме се
знања стичу кооперативно. Е-уџбеник такође може садржати различите
варијанте гемификованих садржаја уз које ученици на занимљив и
интересантан начин уче. Е-уџбеници су у свету до те мере развијени да
они данас представљају сложено дигитализовано окружење за учење у
коме је уџбеник, само један његов део.
Предности електронског уџбеника над класичним штампаним су:
- Битно се скраћује време од настанка дела до његовог изласка у
јавност и заобилази се једна од критичнијих фаза у изради
уџбеника -штампање;
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- Израда електронске је далеко јефтинија од штампане, јер не тражи
залихе, трошење хартије, боје и другог материјала. Нема
дистрибуције и посредника, уџбеник се преузима преко
Интернета. Нема „тешких уџбеника“ које ученици носе у торбама,
годишње градиво може се ускладиштити на један или два оптичка
диска, не заузима много меморијског простора на рачунару и
преносном уређају, корисник може да складишти више е-уџбеника
и креирати библиотеке;
- Доступност потенцијалним корисницима је неупоредиво већа од
штампане књиге, јер је она практично доступна сваком члану
Интернет заједнице, ма где се он налазио;
- Неупоредиво веће могућности графичког обликовања;
- Еколошки су, штити се животна средина, нема потребе за
папиром.
Бенефити које е-уџбеници доносе могу се видети из е-учења:
- Настава се индивидуализује стварајући могућност ученику да
напредује темпом који одговара његовим психолошким и
перцептивним способностима, као и предзнањима из одређене
области. Е-уџбеник обезбеђује учење које није ограничено на
учионицу (Мобилно учење), може се одвијати било где и у било
ком тренутку;
- У комбинацији са другим електронским изворима информацијама
(електронске енциклопедије, часописи, библиотеке и Интернет)
обезбеђује се истраживање најактуелнијих садржаја у складу са
сопственим интересовањима. Обезбеђивање приступа низу
ресурса који можда нису доступни, нпр. мулти-медија, видео и
анимације;
- Сталном или повременом интеракцијом са изворима информација
повећава се активност ученика и развија критичко мишљење, те
способности анализирања и закључивања;
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- Интеракција се успоставља не само са наставницима него и са
ученицима из других школа, чиме се размењују знања и искуства,
те уједначава ниво знања у различитим школама;
- На образовним институцијама у којима нема довољно наставника
из свих предмета обезбеђује се да, уместо људи путују
информације, чиме се значајно смањују трошкови;
- Образовни софтвер који прати образовање пројектован је тако да
обезбеђује повремену евалуацију знања у фази учења, тако да се
поред вредновања знања у интеракцији са наставником или са
другим ученицима врши самовредновање коришћењем
образовног софтвера.
У смислу технологија е-уџбеник пружа:
- Различите алате за истраживање, развој идеја, вештина и
презентацију резултата;
- Софтвер за манипулацију сликама, анимацију, веб дизајн, 3Д
моделовање;
- Симулације и модели – омогућавају ученицима да истражују
моделе стварног света и развијају практичне вештине у безбедном
окружењу
- Приступ различитим ресурсима који нису доступни или су далеки
за додатне информације путем Интернета;
- Сарадничко учење и видео конференције са ученицима из целог
света или стручњацима;
- Дељење својих продуката и преглед туђих радова путем мреже;
- Тестирање путем мреже уз помоћ различитих софтверских
решења;
- Детаљан увид у индивидуално напредовање сваког ученика;
- Рачунарске игре креиране за учење (гемификација садржаја4) и
учење на забаван начин (енг. Edutainment 5)
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- Е-уџбеници пружају могућност Виртуелног окружења за учење
(енг. VLE- Virtual Learning Environments) које пружа нове
могућности за ученике да уче на нове начине интересантније и
ангажованије. (Илић и Филиповић, 2017)
Многи савремени е-уџбеници укључују функције као што су
интерактивне активности, колаборативно учење и групни дискусиони
форуми. Неки издавачи уџбеника су развили софтвер за повезивање,
управљање и подршку њиховим осталим издањима. Поједини аутоматски
додељују и додају задатке из базе а неки поседују додатан софтвер за
„предавање-снимање” који омогућава наставницима да унесу текст,
коментаре, аудио или видео записе. Овакве функције омогућавају нове
технике учења које нису могуће са традиционалним папирним
уџбеницима.
Тренутно постоје два пута а то су уџбеници засновани на софтверу и
уџбеници засновани на хардверу, ови други полако губе битку
захваљујући софтверима који су прилагођени различитим оперативним
системима. Квалитет е-уџбеника ће се повећати када дизајнери укључе
дигиталне и интерактивне функције на начин који ефикасно побољшава
процес наставе/учења. Будућност е-уџбеника ће се кретати вероватно у
правцу развоја концепата „отвореног приступа“ и „отвореног кода“,
дигиталних уџбеника који се слободно (бесплатно) дистрибуирају,
модификују и ажурирају. Отворени уџбеници нуде јефтин приступ,
посебно основних и општих информација, и представљају изазов
традиционалним моделима уџбеника. Овде се јавља могући проблем, а
то је да ће поприличан број едитора довести у питање веродостојност и
научност извора. Овде се може навести пример Википедије која је са
једне стране утицала на пад потражње за енциклопедијама али са друге
стране преплављена је сумњивим подацима. Да ли ће велики издавачи
4. Гемификација (енг. gamification) представља употребу елемената и техника за
креирање видео игара у контексту који није само рачунарска/видео игра.
5. Edutainment (спајањем речи ,,образовање“ енг. education) и ,,забава“ (енг.
entertainment), добијен је појам edutainment и представља рачунарске игре, телевизијске
програме, или други материјал, намењен да буде и образовни и забаван у исто време.
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усвојити и надоградити сличан концепт да би на неки начин „остали у
послу“ остаје нам да у наредним годинама видимо, као и то у ком правцу
ће се развијати е-уџбеник.

ПОДРШКА ОЧУВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ
НАСТАВНИЧКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА У Е- ЛИТЕРАТУРИ
Наставни предмет, који код нас има назив ликовна култура, има
различите називе у државама у зависности од језика и идеје шта он треба
да представља. Свака држава покушава, онолико колико је у њеном
интересу и моћи, да наставницима олакша извођење наставе, те постоје
институционалне али и ванинституционалне организације, удружења или
појединци који на својим Веб порталима доносе материјале везане за
наставу ликовне културе који се тичу планова и програма, курикулума,
припремања и извођења наставе те остале практичне аспекте наставе. У
већини држава постоје удружења наставника ликовне културе која на
својим порталима доносе материјале везане за наставу ликовне културе
било да се ради о општим питањима, ставовима па до препорука за
извођење наставе или размени искустава. (Илић, 2011)
Наставнички позив данас подразумева стално усавршавање, а то је и
један од приоритета развоја и унапређења компетенција наставника. Да
би наставници постали и остали у току са савременим тенденцијама
наставе, било да се ради о теорији или пракси, морају се посветити
сталном стручном усавршавању. За усавршавање наставника постоји пуно
могућности: Књиге и приручници за наставнике, стручни часописи за
наставнике, семинари за професионално и стручно усавршавање,
наставнички факултети, институти, предавања, трибине и конференције
посвећени настави, формална и неформална удружења ликовних
педагога, истраживачи, издавачи на својим веб презентацијама.
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Књиге, уџбеници и приручници
Најчешћа грађа за професионална знања и развој компетенција свих
наставника су уџбеници и приручници које можемо наћи у издањима
академских и других институција из области образовања. Иако њихова
примарна делатност није издавачка, могу бити веома значајан извор
знања и материјал за унапређење компетенција за наставнике, јер су их
стварали експерти из области образовања. Велика већина ових
материјала је доступна у дигиталној верзији ,било да их институције или
сами аутори постављају на веб, а поједина издања се могу наћи и на
различитим медијима за складиштење података. Веома добар извор за
материјале може се наћи у електронским библиотекама, које се каткад
плаћају или су пак бесплатне, а у претрагама могу помоћи различити
сервиси за претрагу библиографске грађе.
Специјализовани часописи за наставнике
Специјализовани часописи за наставнике су један од битних извора
информација и знања, који се у новије време објављују и у електронском
облику јер на тај начин су далеко видљивији свим заинтересованим у
свету. Велики број тих часописа се наплаћује али постоје и бесплатни.
Часописе издају: Академске институције; Гранске асоцијације и удружења;
Издавачке куће…
Понуда стручних часописа за наставу ликовне културе је релативно
скромна у свету (у односу на остале области) али има часописа који се
баве свим уметностима (ликовна и примењена уметност, проширени
медији, музика…) где се могу наћи текстови који се тичу наставе ликовне
културе. Такође у часописима специјализованим за различите области
могу се појавити чланци који се односе на наставу ликовне културе.
Часописи и чланци се могу грубо поделити на оне које се више баве
теоретским питањима наставе и онима који се баве практичним аспектима
наставе.
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Е-семинари (е-програми) за професионално усавршавање
наставника и њихових компетенција
Акцелерација научног и технолошког напретка основни је мотив
целоживотног образовања. Знања и вештине стечене у универзитетског
образовања обично нису довољне за професионалну каријеру. С
обзиром на то да се знања мултиплицирају јако брзо, неопходно је стално
стручно усавршавање. Мишљење да никад није касно или прерано за
учење и усавршавање основна је теза концепта целоживотног учења,
идеје која треба да допринесе настојању да се појединци прилагоде
променама у окружењу и побољшају квалитет живота.
Учење је активност у којој би, из различитих разлога, људи свих
старосних група требало да учествују, с различитим позадинама, на
различитим нивоима и временским хоризонтима, унутар формалног и
неформалног окружења.
Семинари или програми стручног усавршавања су стална потреба и
начин унапређења компетенција наставника и осталих запослених у
образовању. Стандардно је да се семинари (програми сталног стручног
усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника) одржавају
„уживо“ међутим у последње време све их је више on line (е-семинари)
због уштеде у времену и новцу, каткад су семинари организовани далеко
од заинтересованих те се они реализују путем мрежа уз помоћ видео
линкова и специјализованих софтвера. Овај начин је све популарнији јер
је јако тешко организовати семинаре са учесницима из различитих
градова или држава. Семинаре организују различите институције, фирме
или појединци а материјали и провере постигнутог се достављају
електронски.

ГЛОБА ЛНА МРЕЖА / ИНТЕРНЕТ
Приступ Интернету је људско право и један од приоритета свих
држава мора бити омогућавање приступа Интернету свим грађанима“,
наводи се у извештају Уједињених нација. „Имајући у виду то да је
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Интернет постао неопходан алат у борби за широк спектар људских
права, борбу против неједнакости, али и да доприноси бржем развоју,
обезбеђивање универзалног приступа Интернету треба да буде
приоритет свим државама“, рекао је Ла Ру Френк (La Rue, Frank),
специјални известилац Уједињених нација. За разлику од других медија,
Интернет није базиран на једносмерној комуникацији и то га чини
револуционарним, сматра Ла Ру, који каже да Интернет чини да људи
више не буду пасивни примаоци информација. Иако сматра да је приступ
Интернету основно људско право, он примећује да није увек изводљиво
омогућити свим људима да уживају у овом праву, али да то не сме
спречити владе да покушају да пруже свом народу приступачан
Интернет.. (La Rue, 2011: 1)
Распрострањена доступност и коришћење медија и партиципативних
алата са све присутним Интернетом довели су до дубоких промена у
начину на који људи комуницирају, раде, играју се, купују, уче. Новијим
верзијама веба корисници постају продуценти сопственог садржаја и
производа медија, а у овај процес су укључене образовне, економске, и
политичке институције. Партиципативни медијски алати обезбеђују везу
са садржајима изван школа, и ученици и наставници им могу приступити
путем Интернета ради учења и стварања. Ово не значи да се
конвенционални медији као што су оловке, боје, глина, папир и сл.
заборављају и замењују, већ да се повећавају могућности учења и
стварања у настави. Све савремене медијске технологије имају место у
школи, под условом да могу помоћи у промовисању циљева наставе
ликовне културе. Новије образовне технологије заслужују посебну пажњу
јер дозвољавају ученицима да се укључе у иновативни облик
комуникације, учења и изражавања и при том користе савремене медије
које користе у свакодневном животу.
Интернет је променио начин и динамику ширења знања и
информација у свим областима. Неопходно је интегрисање ИКТ у све
аспекте образовног процеса, са циљем ефективнијег и ефикаснијег
образовања. Вештине везане за ИКТ су одлучујуће за конкурентност
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националних економија и повећање могућности за нове послове и
запошљавање. Веб је мултимедијални: он интегрише визуелне, звучне и
текстуалне садржаје, и оваква његова природа, посебно визуелна, је
велики потенцијал за наставу ликовне културе. Посебан квалитет је
атрактивност садржаја која повећава мотивацију и интерес за ликовне
уметности. Честа употреба Веба у настави ликовне културе има везе са
његовим енциклопедијским карактером и његовом способношћу за интер
конекцију. Визуелни и текстуални и образовни ресурси, неки су од њих у
великој мери разрађени и високог квалитета, се стално унапређују.
Честа употреба Интернета у уметничком образовању има везе са
његовом енциклопедијском природом. Његов потенцијал је огроман за
приступ најразноврснијим информацијама које се тичу уметности.
Визуелни, текстуални и образовни ресурси, од којих су неки високог
квалитета, су доступни ученицима и наставницима. Очито да се
претраживањем Интернета може пронаћи много података/репродукција
који се тичу уметности и наставе ликовне културе: о уметницима,
уметничким правцима, уметничким удружењима, часописима уметности
базама података и сл. Данас велики број уметника, уметничких агената
контактира са галеријама, потенцијалним купцима или само хоће
представити свој рад преко Интернета. Уметничке школе, факултети,
удружења која се баве едукацијом имају своје Веб портале на којима
представљају радове својих ученика и/или дају различита упутства која
се тичу визуелне уметности. Пред ученицима је море података које могу
добити прертраживањем Интернета а ови подаци се свакодневно
многоструко увећавају.
Велики допринос Интернета се огледа и у популаризацији уметности
и уметничке продукције. Омогућава да се помере границе и да корисник,
љубитељ уметности, од пасивног корисника постане активни учесник,
односно да користећи Интернет и различите рачунарске програме као
средства уметничког изражавања учествује у процесу стварања
уметничког дела или га сам ствара, и да та дела може презентовати
светској публици. ИКТ имају огроман потенцијал и у будућности ће
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утицати на уметност и отварати бројна питања у вези са начинима
уметничког изражавања. Пуна сарадња уметности и рачунара почиње са
развојем персоналних рачунара који су способни да брзо обраде податке,
прикажу велики број боја у графици велике резолуције насталих уз
одговарајући софтвер.
Уметност је, захваљујући Интернету, постала толико разуђена и
доступна да у њеном стварању и коришћењу могу учествовати стотине
милиона корисника. Мање активни међу њима, примарна циљна група
савремене уметности, свакодневно могу посећивати било коју светску
галерију и музејски простор, до детаља изучавати уметничке стилове и
технике било ког уметника или уметничке епохе. (Башић, 2008)
Ученици и наставници, уз помоћ Интернета, у настави добијају
приступ хиљадама портала са уметничким садржајима: музејима,
различитим туторијалима и осталим ресурсима који могу бити
интересантни за наставу ликовне културе. Многи музеји, збирке,
софтверске фирме и различити издавачи објављују материјал, изложбе,
колекције слика, специјализоване монографије уметника, едукативни
софтвер на медијима за складиштење Интернету - а они су богатство за
додатне информације и коришћење у настави. (Möller, 2008)
О Интернету се могу извести следећи општи закључци:
- Интернет може да се сагледава више од једноставног места за
тражење слика и информација, он се види као место за
коришћење партиципативних медија и алата за размену идеја и
ресурса активно сарађујући са другима, презентацијама
креативности и учења пред светском публиком и критичком
погледу на идеје и рад других;
- Коришћењем Интернет технологија изграђује се богатије
окружења у учионици у којој наставник и ученици следе циљеве
курикулума уз фокусирање на резултате, а мање на алате.
- Интернет технологије могу да се користе у целом наставном плану
и програму. Инсистирање на изради јаче везе између садржаја,
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дидактике, циљева учења, и употреба технологија у наставном
плану и програму, а не третирање технологије као додатак. ИКТ
треба посматрати као нешто што је саставно и у уметничким
атељеима и учионицама.
- Сврсисходно коришћење технологија, препознавање предности и
ограничења нових и конвенционалних медијских технологија а
одлука о коришћењу је са једним циљем, а то је оно што је боље
за ученика. Понекад коришћење Интернет ресурса има смисла, а
има тренутака када ће књиге и уџбеник боље одговарати
потребама ученика. Ученици треба да буду охрабрени да
комбинују дигиталне медије са конвенционалним уметничким
медијима.
- Успостављање глобалних веза. Од размене искустава ученика са
ученицима из других градова, земаља, до учествовања у
глобалном уметничком пројекту са другим школама или
ученицима, размена лекција и искустава.
- Коришћење бесплатних online апликација заједно са софтвером
отвореног кода који се дистрибуирају са малим или никаквим
трошковима и који нуде широк асортиман алтернатива
комерцијалним софтверима.
- Ученици и наставници су партнери који треба заједно да уче на
начин тако да свако учи и свако може бити наставник. Повратне
информације треба да помогну наставницима да обликују
ефикасније педагошке приступе Интернету за будуће ученике.
- Неговање и учешће у заједницама стваралаштва и размену знања.
Увођење социјалних медија партиципативне уметности у наставни
план скреће пажњу на социјалне аспекте учења нудећи пројекте и
активности у којима ученици раде заједно како би постигли
заједничке уметничке и образовне циљеве. На тај начин се ствара
богатија, разноврснија учионица и окружење у оквиру којег
ученици активно уче једни од других, као и сами.
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- Дељење искустава и радова ученика са светском публиком,
Интернет додаје нову могућност у овој пракси, уместо да само
наставник буде одговоран за излагање радова ученика, ученици
сами могу користити партиципативне медијске алате да покажу
свету шта знају и могу да ураде.
Методика наставе ликовне културе се развија, и уз помоћ Интернета
наставници могу пронаћи разноразне текстове из ове области,
наставници имају могућност да комуницирају и размењују искустава са
колегама из целог света о е-учењу и усавршавању наставе и наставне
технологије. Наставници ликовне културе завршетком одговарајућих
факултета немају велике могућности усавршавања. Када је реч о
семинарима, различитим формалним и неформалним начинима
усавршавања , можемо рећи да их је мало и да многим случајевима теме
ових усавршавања нису интересантне свим наставницима. Интернет
ресурси пружају много више могућности за усавршавање наставника.
Постоји велики број Веб портала који се баве методиком наставе ликовне
културе и сличним питањима, од теоретских до практичарских ресурса
којима наставници могу приступати. Поред ових на Интернету се могу
наћи и научни чланци који се тичу методике наставе ликовне културе.
Само је Европска унија издвојила око седам милијарди евра за различите
програме и ресурсе целоживотног учења а и у осталом делу света, такође,
постоје Веб портали и ресурси намењени наставницима ликовне културе
који се баве овом тематиком. (Илић, 2018)
Интернет портали и веб презентације
Интернет пружа могућност налажења великог броја информација и
извора знања. То је огромна библиотека, банка података отворена 24
сата дневно, у којој се може доћи до информација о готово свим могућим
темама и све то огромном брзином. Лев Манович, један од најутицајнијих
естетичара савремене уметности, каже: „Година 1995. нам је донела
Интернет, највидљивији облик глобализације.“ (Manovič, 2001; 11).
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Питања која се тичу уметности, данас се на Интернету појављују на
неколико начина:
- Музеји, галерије и различите смотре (сајмови уметности) имају
своје Веб портале на којима се представљају радови актуелних
уметника или су то пак дела уметника из ранијих времена из
својих или гостујућих збирки. Поред музеја и њихових збирки
постоје сајтови виртуелних музеја (базе података) који садрже
репродукције и текстове о уметницима из целог света.
- Веб часописи или електронске верзије штампаних часописа који
се баве уметношћу. Постоје веб часописи (у доста случајева веб
верзије штампаних издања) који се баве изложбама, локалног или
ширег карактера. Ту се могу придодати и презентације ликовних
критичара које дају своје критичке осврте на изложбе,
манифестације или дела неког уметника.
- Уметници или удружења уметника често имају Веб портале на
којима излажу радове својих чланова. Овај вид презентовања и
рекалмирања уметничких радова је скоријег датума. Пошто је
интернет крајње демократски и не бави се квалитетом уметничких
радова, на Веб презентацијама се могу наћи дела различитог
квалитета.
- Образовне институције које представљају радове својих
полазника. Као својеврстан начин комуникације међу
полазницима могу се убројити и друштвене мреже, што
образовних институција, што неформалних група којима је за циљ
популаризација уметности и уметничких дела.
- Специјализовани сајтови који су намењени едукаторима
уметности. Ови сајтови су нарочито значајни људима чије је
професија повезана са педагошким наукама. У свету постоје од
националних и независних удружења, па до личних презентација
предавача уметности који хоће своја искуства и идеје представити
широј популацији.
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- Веб портали који се баве питањима у вези са формом и
обликовање, историје уметности, естетике, теорије уметности... То
су разноврсни портали на којима се објашњавају теоријски
аспекти визуелне уметности. Ових портала има много и велики
део је поглед кроз личну призму аутора на визуелну уметност.
„Уметници на било којој тачки света могу да учествују у наставку
једног дела. Групе уметника географски раздвојене великим
раздаљинама, који се не познају и никад нису видели уживо могу
да сарађују по цео дан и ноћ.“ (Grau, 2008: 264)
Музеји, галерије и сличне институције културе
У настави ликовне културе ученици и наставници, уз помоћ
Интернета, у настави добијају приступ хиљадама Веб портала са
уметничким садржајима: музејима, уметничким колекцијама, едукативним
софтверима, различитим упутствима и осталим ресурсима који могу бити
интересантни за наставу ликовне културе, а они су богатство за додатне
информације и коришћење у настави.
Посете институцијама које излажу културне артефакте су битан начин
учења уметности и о уметности, а ученици и њихови наставници могу да
посећују разноразне изложбе углавном у матичном месту или за време
екскурзија. Обиласци ових институција културе се планирају и изводе са
унапред постављеним циљевима који могу бити: посета ради упознавања
са местима где се може видети уметничка продукција; ради упознавања
са културним и уметничким наслеђем; развијањем одговорног односа
према културној и уметничкој баштини; ради разумевања културно
историјских епоха и места уметности у њима; животом и делима уметника
или праваца; формирања критичког односа према уметничким делима;
ради упознавања и разумевања ликовних техника; ради анализирања
дела са становишта медија, материјала и техника; ради анализирања дела
са становишта ликовне форме и обликовања; ради упознавања са
уметничким занатима и њиховим карактеристикама; ради стицања и
развијања културних навика и сл. „Природа ликовне уметности је визуелна
у настави се непрестано наглашава потреба за гледањем, проматрањем,
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анализирањем, процењивањем како природе, околине, тако и споменика
културе и уметничких дела“. (Карлаварис, 1988: 102) Данас уз помоћ
интернета доступни су музеји и галерије целог света.
Веб портали и презентације институција културе које се баве
прикупљањем, чувањем, проучавањем, излагањем материјалних
сведочанстава уметности и транскултурним артефактима на локалном или
глобалном нивоу из прошлости или садашњости. Данас скоро свака
институција која се бави овом или сличном делатношћу има свеобухватни
Веб портал на којој се налазе различити подаци о самој институцији и о
њеним активностима а често се могу видети и виртуелни простори музеја.
Већина ових портала је са пуно мултимедијалних података. У ову групу,
поред музеја, можемо уврстити и галерије, различите смотре уметности,
колекције уметничких дела, виртуелне музеје итд. Музеји и галерије имају
често и виртуелне приказе својих простора, у свом најједноставнијем
облику дају планове и распоред дела, али има и оних који дају реалну 3Д
представу по којој се може кретати и разгледати уз обиље информација.
Постојање online музејских збирки и галерија је фантастичан ресурс за
истраживање, јер омогућава ученицима и наставницима приступ који је
претходно ограничен географијом.
Поред реалних, на интернету се могу наћи и базе података (виртуелни
музеји) које садрже репродукције и текстове о уметницима из целог света.
Предност оваквих музеја је што се на њима може наћи целокупни опус
неког уметника или детаљан приказ дела и уметника неког правца у
уметности што је у реалним музејима тешко изводљиво.
Е-учење на Веб порталима Музеја и сличних институције културе
Већина Веб портала ових институција нуде специјалне делове за
едукацију. Ова окружења е-учења пружају могућности за учење
различитих тема. Посетиоци су вођени кроз дидактички припремљене
мултимедијалне садржаје, а садржаји нуде припремљене материјале за
посетиоце. Поједине институције нуде посебне услуге за креативан рад,
као и игре за децу.
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Делове Веб портала ,посвећених едукацији, уређују кустоси и ликовни
педагози и садрже специфичне материјале за различите узрасте ученика.
На овим порталима се могу видети и странице посвећене наставницима
ликовне културе, а често се у овим деловима могу наћи и скице часова са
детаљним упутствима за извођење. Већина музеја на својим порталима
има делове намењене едукацији где се кроз активности примерене
ученицима промовише уметност. Данашње апликације е-учења у Веб
порталима институција културе указују да је пожељно коришћење ИКТ кад
год је комуникација између институција и посетилаца тешка или немогућа.
Интернет пружа приступ виртуелним међународним галеријама за рад
ученика а оне могу ангажовати и инспирисати ученике у учењу и
стваралаштву.
Практична упутства / Туториали
Туториал је материјал који је упутство за употребу, приручник, водич
а данас су они извор свакојаких информација у писаном, аудио а
најчешће видео облику и начин су за савладавање и усвајање нових
знања и вештина за разноразне вештине. Туториали су најчешће
продуковани од стране стручњака или искусних корисника .Разноврсна
видео упутства се могу наћи на Интернету, различитим медијима о
коришћењу како класичних ликовних техника, тако и о употреби ИКТ-а,
било да се ради о општим питањима коришћења или појединачним
софтверима и њиховим алатима. Ученици могу научити да користе или
усаврше различите ликовне технике или савладају одређени софтвер
гледајући ова упутства, а ученицима су нарочито занимљива упутства за
коришћење одређених ликовних техника јер се у току демонстрације
ствара ликовни рад.
Данас се свакодневно појављују софтвери који пружају нове
могућности било да се ради о новим верзијама постојећих или потпуно
нови софтвери, а савладавање је понекад компликовано и захтева
дуготрајније учење. Видео туторијали који се могу наћи на Интернету о
коришћењу неког софтвера или алата софтвера могу се пронаћи скоро
истог тренутка када се софтвер појави. Порекло ових материјала је од
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софтверских компанија које су развиле софтвер па до анонимних
корисника који су доста пута сврсисходнији од званичних видео
материјала јер имају објективнији поглед на софтвер или алате. (Gura,
2008)

EDuTAINMENT И ГЕМИФИКАЦИЈА
СА ДРЖАЈА КАО Е- УЧЕЊЕ
Edutainment (спајањем речи ,,образовање“ енг. education) и ,,забава“
(енг. entertainment), добијен је појам edutainment и представља
рачунарске игре, телевизијске програме, или други материјал, намењен
да буде и образовни и забаван у исто време. Генерално се односи на
наслове рачунара или софтвера за конзоле који су дизајнирани да
подучавају и који садрже функције сличне играма. У већини случајева
више подсећају на туторијале него на игре. Назив Edutainment даје се
играма које су развијене током кратког успешног покушаја популаризације
образовних игара осамдесетих година прошлог века.
Edutainment узима образовне садржаје и додаје забавне елементе,
који учење и подучавање чине интересантнијим, а представљају
активности које се крећу од пуних облика забаве до е-учења и
мултимедијалних система. Рачунарске игре, телевизијски програми или
други материјал, (Поред књига, Edutainment се, јавља и у телевизијским
емисијама, филмовима, видео/рачунарским играма, и сличним формама)
намењен да буде и образовни и забаван у исто време. Велики број
компанија се укључио у производњу и дистрибуцију едукативних
материјала са забавним садржајем, ова индустрија је у експанзији а данас
је постала и много разноврснија. Основни концепт Edutainment-а је
прилично стар, мада је реч скована деведесетих година прошлог века.
Једноставни примери Edutainment-а, су књиге или уџбеници са
интересантним и забавним илустрацијама уз помоћ забавних текстова или
примера које имају задатак да на интересантан начин појасне садржаје.
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Од седамдесетих година прошлог века рачунарске игре постају све
више део наше културе. У последњих 20-30 година, неке студије су
показале да одређени аспекти рачунарских игара могу имати
потенцијалне користи у окружењу за учење. Игре могу повећати
мотивацију, сарадњу и такмичење, као и пружити ефикасан оквир
заснован на истраживању. Са великим успехом индустрије игара
последњих година, потенцијал за коришћење рачунарских игара као
наставног средства у високом образовању све се више истражује. Учење
на бази игара прилично се успешно користи у војсци, медицини и
физичком васпитању. Међутим, правила и смернице за укључивање
учења заснованог на дигиталним играма у образовању су и даље
прилично отворена и истражује се могућност њиховог подстицаја.
Пораст интересовања за видео и рачунарске игре, услед развоја ИКТа, резултирао је појавом великог броја игара које превасходно имају
едукативни задатак. Форме у којим се јављају су од једноставних квизова,
игра меморија, стратегија, музичких и логичких игара до сложених игара.
Edutainment игре су категорисане према узрасту корисника, и има их
једноставних за децу предшколског доба па до игара за одрасле које
захтевају озбиљне вештине и знање.
Ученици, у настави ликовне културе, могу креирати окружења,
интерфејсе, ликове, па чак и саме игре где ће им ликовно стварање бити
примарно, а у процесу стварања се користе уметнички софтвери за
цртање, сликање, обраду битмапа, 3Д и остали уметнички софтвер.
Музеји уметности су значајни актери у индустрији забаве која се
свакодневно допуњује новим облицима слободног времена. Забава која
се користи као важно и ефикасно маркетиншко средство у музејима
уметности је значајан облик новог односа музеја и њихових посетилаца.
Приличан број питања се отвара у овом Edutainment-у попут: Какав је
однос између уметности и забаве? , Које маркетиншке технике користе
савремене уметничке организације? У овом контексту треба објаснити
однос музеја, забаве и савремене уметности.
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Овде треба споменути и 3Д виртуелне обиласке музеја који су са
напретком ВР (виртуелна реалност, енг. virtual reality, VR) технологије све
заступљенији у понуди музеја, а могу се посматрати као облик
Edutainment-а.
Гемификација
Иако су забава и осећај задовољства у основи концепта
гемификације, они су у функцији повећања унутрашње мотивације ка
стицању нових и развијању и примени постојећих знања ученика.
Гемификација није сама по себи циљ , већ средство које је неопходно за
ефикасно реализовање наставног плана и програма. Гемификација (енг.
gamification) је термин који је сковао програмер Ник Пелинг (Nick Pelling)
2002. године. Представља употребу елемената и техника за креирање
видео игара у контексту који није само рачунарска/видео игра. Дигитална
технологија је довела до успона партиципативне културе, људи
гравитирају ка забавним форматима где могу да преузму активну улогу у
обликовању искуства, а не само да троше искуство.
Примењен принцип гемификације у настави треба да садржи неке од
елемената видео игара: поени, награде, изазов, друштвени елемент,
интеракцију, топ листу играча, напредак и нивое. Играч (ученик у овом
случају) је централна личност у игри, треба да има осећај контроле и
аутономије и што је највжније, ужива у току процеса. Да би гемификована
активност, била забавна она може или мора да у себи садржи једну од
неких следећих техника: решавање проблема, сакупљање, такмичење,
побеђивање, истраживање, опуштање, препознавање, тимски рад,
дељење, употреба маште, изненађење, прилагођавање и играње по
улогама. (Kapp, 2012; Пуртић 2013,)
Вештине које се користе у рачунарским/видео играма подразумевају
вештине логичког размишљања, решавања проблема, критичког
мишљења, сарадње, доношење одлука, креативности и истрајности.
Концепт који се примењује у играма може се искористити у савлађивању
школског градива, да се ученици заинтересују за наставу на другачији и
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можда њима ближи начин, да се мотивишу ради савладавања градива.
(Пуртић, 2013)
Поједине институције (музеји, галерије...) имају понуду игара и квизова
на својим Веб порталима где комбинују уметност, образовање, културно
наслеђе и игре кроз које посетиоци могу да истражују информације. Већина
ових ресурса намењени су ученицима као примарној циљној групи.
Edutainment и Гемификација наставних садржаја у настави ликовне
културе имају велики потенцијал, то је прилика да се пружи ученицима
начин да уче играјући се и да се играју учећи. Овакав начин учења има
за циљ: упознавање националног и глобалног културног и уметничког
наслеђа; учење о ликовно-техничким средствима, примењивање стеченог
знања у стварању... Као теме могу се користити различити садржаји из
ликовне и визуелне уметности. У зависности од жељених циљева, могу
се пројектовати игре које имају за циљ најразноврснија подручја визуелне
уметности.

КОМУНИКАЦИЈА И САРА ДЊА
У времену после Другог светског рата све врсте комуникација
доживљавају експоненцијални развој. Тај развој је увек ишао у правцу
повећања протока информација, повећањем брзине и квалитета њиховог
преноса, повезивањем већег броја све удаљенијих и удаљенијих тачака,
непрекидно се развијала и усавршавала мрежа глобалнох електронских
комуникација. (Тодоровић, 2009)
Коришћењем ИКТ-а ученици данас постају активни учесници и
креатори садржаја који се могу наћи на Интернету: туторијала, блогова и
садржаја на социјалним мрежама. Ове активности наглашавају размену
и сарадњу кроз транспарентне формате а наставници ликовне културе
треба да препознају да креативно и културно образовање превазилази
уџбенике, учионице, наставне планове и програме као и да размотре
креативна решења за наставу која потичу са различитих неформалних
образовних окружења. Технологија омогућава успостављање заједничке
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праксе и кооперативно учење са комуникацијом не само између ученика
и наставника, већ и између ученика из различитих школа, земаља или
култура, као и са уметницима из целог света.
Друштвене мреже
Наши ученици, одрастају у дигиталном свету уз рачунаре, мобилне
телефоне, ГПС уређаје, и друге дигиталне уређаје. Ученици не само да су
заинтересовани за ове уређаје, они су и вештији у коришћењу од већине
одраслих. Данашњи ученици су дигитални староседеоци, и разликују се
од ученика од пре десетак година, они одрастају уз дигиталне технологије
а њихов матерњи језик је дигитални језик - глобални језик који течно
говоре.
Дон Тапскот (Don Tapscott) сковао термин „N-Geners“ (N-Geners - Net
Generation) да опише нове генерације ученика који одрастају у
дигиталном свету. Окружени дигиталном медијском културом, они уче,
раде, играју се, комуницирају, купују и стварају заједнице врло различите
од својих родитеља. Ова генерација је радознала, самопоуздана, паметна,
фокусирана, у стању да се прилагоди а има глобалну оријентацију. NGeners одбијају да буду сведени на статус гледалаца. Телевизија,
технологија уз коју су одрастали родитељи N-Geners, је хијерархијска, неко
негде одлучује шта ће се емитовати а корисник има избор хоће ли или
неће то гледати. Гледаоци у овом случају немају стварну моћ осим
промене канала. N-Geners су одрасли на Интернету, који дозвољава више
слободе и интеракције. (Tapscott, 1998)
Интернет је ујединио средства комуникације, а ми смо га уградили у
наш свакодневни живот од е-поште, блогова, друштвених мрежа до видео
комуникација. Веб је мултимедијални: он интегрише визуелне, звучне и
текстуалне садржаје, његов потенцијал за образовање у визуелним
уметностима је велики. Постоје отворене друштвене мреже, мреже које
узрасно ограничавају кориснике, мреже по пољима интересовања
учесника, затворене мреже доступне само „по позиву“… постоје и додаци
глобалним друштвеним мрежама које омогућавају формирање појединих
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интересних група а сврха свих ових врста мрежа је, наравно,
комуникација. Све су то начини да се у свеопштој комуникацији и
интеракцији путем Интернета усмере и повежу људи по њиховом
интересовању.
Коришћење друштвених мрежа за све, па и у настави, зато што су
тамо сви и зато што је ученици највише воле, уопште не значи да ће
ефекти њиховог коришћења за наставу бити због тога успешнији. Као
највећа предност Интернета, а поготово друштвених мрежа истиче се
повећан трансфер знања. Трансфер знања није само слободан приступ
знањима, него и преношење и интеракција. До трансфера долази
разумевањем, схватањем смисла, даљим трагањем и успостављањем веза
и са садржајем и са људима ради размене знања. Трансфер знања је
више заступљен у специјалним социјалним мрежама тзв.
професионалним заједницама одређеног профила људи.
Могућност да ученици размењују информације путем друштвених
мрежа о уметности, настави ликовне културе, питањима из историје
уметности, коришћењу софтвера, радити заједничке радове са
ученицима из целог света, контактирати друге наставнике или уметнике
и промовисање свог рада или своје школе путем социјалних мрежа.
Комуникација са другим ученицима различитих узраста, уметницима,
стручњацима, наставницима уметности. Комуникација се може
остваривати индивидуално, групно или између школа. Поред тога видео
конференцијама, е-поштом и путем социјалних мрежа ученици могу
контактирати са другим ученицима из света и радити заједничке радове,
размењивати искуства, идеје... Комуникација и сарадња може се
одвијати између ученика различитог узраста тако да могу радити on line
на заједничким темама, размењивати радове и идеје и стварати
заједничке радове.
Друштвене мреже се могу користити за стварање колаборационог
виртуелног окружења за учење уметности и решавање недостатака у
настави, сарадњом и дискусијама ученика, наставника и свих
заинтересованих; Обликовање глобалног отвореног окружења за on line
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учење кроз трансформацију наставних процеса; Стварање интересних
група, истраживања које су од значаја за побољшање учења и стварања
радова; Побољшање и сараднички приступ за ширење уметности у
виртуелном облику (личне странице, професионални сајтови, форуми,
виртуелне галерије...) појединаца, школа и осталих релевантних
институција. Многи од ових елемената комуникације придружени су у
скоро свим варијантама е-учења.
Важна улога сарадње за развој образовања уметности, с обзиром на
тренутни институционални и организациони положај у којој се
образовање уметности одвија, је развијање квалитетног образовања и
изграђивању партнерских везама између различитих актера на нивоу
креирања политике и у школама. Сарадња би требало да се одвија не
само унутар образовних институција, такође се могу укључити стручњаци
из домена уметности. Да би се дала прилика ученицима да искусе
уметности прве руке, сарадња треба да буде успостављена између школа
и образовних власти, с једне стране, и уметника и било које институције
за промовисање уметности, с друге стране.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА РА ДОВА
Неизоставан део наставе ликовне културе је презентација ученичких
радова. Излагање ликовних радова је заокруживање процеса стварања,
„појављивање у јавности“ је могућност за ширу повратну информацију
која је битна за даљи рад. Представљање радова има снажно педагошко
и психолошко дејство на ауторе ликовних радова. Традиционално се
ученички радови излажу на изложбама поводом неког ликовног конкурса
или у просторима школе кроз школске изложбе или посебним
просторима предвиђеним за ту намену, тако изложене радове могу
видети ученици, наставници, родитељи и посетиоци школе.
Израда радова визуелних уметности је само један део пуног спектра
учења везаног за уметност. Презентацијама, показивањем и дељењем
радова кроз изложбе, објављивање је финални део стварања.
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Показивање радова визуелних уметности је посебно важно за ученике
јер излагање публици представља потврду квалитета њиховог рада и јак
је мотивациони фактор у даљем раду. Ова повратна информација је од
непроцењиве вредности у помагању ученичком напредовању у стварању.
Данас се радови ученика могу показати много већем аудиторијуму
путем Интернета. На Интернету се ученички радови могу наћи на:
- Веб порталима школе. Скоро да нема школе која нема своју веб
презентацију, на којој се може наћи галерија ликовних радова
ученика која може садржати збирке радова класификованих по
години настанка, узрасту, техници, ликовном мотиву и др.
- Презентацијама (профилима) на различитим социјалним мрежама
где се ученички радови могу поставити а посетиоци могу давати
коментаре на представљене ликовне радове, видео радове или
фотографије. Овакав начин излагања ученичких радова је
једноставан и наставник их може ажурирати свакодневно, ове
презентације се могу креирати групно (школа, одељење, група
ученика) или самостално.
- Учествовањем на разним ликовним конкурсима, дечијим ликовним
колонијама наставник и ученици своје радове могу показати већој
публици. Често се после оваквих манифестација ученички радови
могу видети и на интернету где их постављају организатори
манифестација, наставници или сами ученици.
- На интернету постоје специјализовани сајтови галерија којима се
представљају радови ученика из целог света.
Наставник може изложити радове својих ученика а могу се прегледати
радови осталих ученика из целог света. Интернет омогућава да се поставе
и видео радови.
Пол Карнеи (Paul Carney) истиче могућности мобилних телефона,
таблета и сличних дигиталних уређаја у представљању и дељењу
ученичких радова на Интернету. Радови настали на часовима ликовне
културе не морају бити дигитални да би се изложили на неком Веб
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порталу или галерији, радови створени класичним техникама се могу
скенирати или фотографисати и изложити. Видео радови се такође, уз
помоћ мобилних телефона могу отпремити на Интернет. (Carney, 2007)
Велики допринос Интернета се огледа и у популаризацији уметности
и уметничке продукције. Омогућава да се помере границе и да корисник,
љубитељ уметности, од пасивног корисника постане активни учесник,
односно да користећи интернет и различите рачунарске програме као
средства уметничког изражавања учествује у процесу стварања
уметничког дела или га сам ствара, и да та дела може презентовати
светској публици. ИКТ имају огроман потенцијал и у будућности ће
утицати на уметност и отварати бројна питања у вези са начинима
уметничког изражавања. Пуна сарадња уметности и рачунара почиње са
развојем персоналних рачунара који су способни да брзо обраде податке,
прикажу велики број боја у графици велике резолуције насталих уз
одговарајући софтвер.

ПОРТФОЛИО И Е-ПОРТФОЛИО УЧЕНИКА
Појам портфолио има више значења, а основна значења су:
новчаник, торба, хартије од вредности, службена торба… Портфолио је
скуп података и радова, свих постигнућа, остварења, планова, идеја и
догађања која се желе запамтити и презентирати, комплетно
представљање појединца, групе или фирме.
Појам портфолио у образовању објашњава се на следећи начин:
,,Портфолио је, по одређеном критеријуму, брижљиво организована и
развијена збирка разноврсних материјала која даје слику о томе шта
наставник, васпитач или стручни сарадник зна и може да уради,
одсликава његова постигнућа, професионално искуство, ставове и
размишљања. (Лајовић, 2013)
У образовању постоје различити портфолији: портфолио ученика.
портфолио наставника, портфолио стручног сарадника, портфолио
институције.
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Е-портфолио може да садржи широк распон података: лични подаци,
подаци о образовању, знања стечена различитим образовањем,
признања, потврде о усавршавању, учешће у пројектима, циљеви,
самопроцена остварених циљева и напретка, компетенције и вештине,
презентације, радови и сл. Све ставке у портфолиу треба да прикажу
вештине, компетенције, напредак и стечено знање власника е-портфолиа,
важан део је критички осврт и даљи план за развој и напредак.
Ученички портфолио је скуп података и садржи разноврсне
информације, систематски прикупљане, којима се приказују и документују
искуства и постигнућа ученика, садржи резултате ученика које је постигао
кроз различите активности: друштвене, уметничке, комуникативне,
спортске… то је скуп података о сваком поједином ученику, колекција
докумената и запажања која су настала у припреми током и после
реализације образовног процеса. Ови подаци могу користити ученику,
наставнику, стручним службама, родитељима од значаја за његово
напредовање, развој компетенција и постигнућа. Портфолио првенствено
служи праћењу напредовања ученика и вредновању укључујући и
самовредновање.
Са развојем рачунара јавља се могућност да се подаци складиште у
дигиталној форми, може се спремити велики број најразноврснијих
података уз неке нове могућности. Е-портфолио представља савремени
начин праћења напредовања ученика.
Е-портфолио се може јавити у слободној форми, коју осмишљава
наставник (једноставнија форма), а постоје посебно креиране
лиценциране апликације намењене образовним институцијама које
садрже потпуне форме за бележење најразличитијих података и
докумената.
Предност Е-портфолиа је у томе што омогућава другачији приступ
различитим артефактима, корисник може да измени и допуни садржај
дигиталног портфолиа да помоћу линкова повезује делове.
Традиционални портфолио је статичан уз могућности додавања а е-
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портфолио је динамичан уз могућности сталног мењања, исправљања,
додавања и одузимања.
Стварање е-портфолиа подразумева пет корака:
- Избор: избор ставки које се појављују у портфолиу на основу
постављених циљева и које ће најбоље приказати одређену
компетенцију;
- Објашњавање: Појашњавање сваке ставке у портфолиу са
критичким освртом на одабране ставке како би се показало
стечено знање о одређеној теми и повезивање различитих
подручја;
- Стварање колекције: прикупљање, обрада и паковање материјала
на основу циља и будућег коришћења;
- Планирање: план развоја портфолиа и постављање будућих
циљева;
- Везе: стварање хиперлинкова и објављивање уз могућност
повратних информација.

Е-ПОРТФОЛИО У НАСТАВИ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ
Крајњи циљ стварања ликовне и визуелне уметности је појављивање
у јавности које може пружити ширу повратну информацију која је битна
за даљи рад и има снажно педагошко и психолошко дејство на ауторе.
Ученици у школама стварају радове који обично завршавају у просторима
школе, разноразним ликовним конкурсима а ретки радови завршавају у
различитим збиркама. Скоро сви наставници праве збирке добрих
примера радова и врло брзо се јавља проблем складиштења и
манипулације.
Портфолио је један од најстандарднијих начина помоћу којег
уметници приказују своје радове, способности и достигнућа, то је збирка
докумената који приказују напредак, развој и постигнућа појединца.
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Са друге стране праћење рада, постигнућа, прикупљање и бележење
различитих података, прикупљање радова ликовних и визуелних
уметности у циљу стварања свеукупне слике о ученику и његовом
напредовању је од увек био перманентни задатак сваког наставника
ликовне културе.
Електронски портфолио (е-портфолио, енг. eportfolio, е-portfolio,
digital portfolio on line portfolio) је начин организовања, сумирања,
дељења артефакта, информација и детаљан приказ постигнућа ученика.
Е-портфолио ученика у настави ликовне културе је првенствено галерија
(база података) ликовних и радова визуелних уметности сваког ученика
архивирана или постављена на Интернету. Ради се о дигитализованим
подацима (фотографије радова, скенирани радови, видео радови,
фотографије...). Портфолио је сврсисходна колекција ученичког рада који
показује напоре ученика, напредак и достигнућа у једној или више
области. Поред дигиталних радова е-потфолио садржи и остале податке
који се тичу ученика и његових постигнућа. Колекција треба да укључи
ученике у избор садржаја, критеријумима за избор, критеријумима за
оцењивање и доказе за ученичку саморефлексију.
Проблем складиштења, ликовних радова, јављао се као стални
проблем свих наставника ликовне културе, наиме број радова и начин
њиховог складиштења, димензије, 3Д објекти и сл. су изискивали много
простора које наставници углавном немају у специјализованим
учионицама за наставу ликовне културе, а при свему томе се јавља
проблем утицаја времена на ликовне радове. Наиме после само неколико
месеци папир мења боју, најпре због лошег квалитета папира, или због
лошег квалитета боја, или због манипулације радова и неадекватног
складиштења ученички радови пропадају.
Уз помоћ е-портфолиа горе наведени недостаци се могу избећи, мада
дигитализацијом се губе све предности 3Д-а (пастуозност боје; текстура
папира и материјала, нарочито код колажа и асамблажа; па и проблем
са самим 3Д објектима који губе на својој атрактивности ако се
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фотографишу), али и поред свих недостатака пуно је бенефита које
добијамо дигитализацијом ученичких радова.
Е-портфолио је савремен начин представљања ученичког
стваралаштва, али овакав начин представљања ученичких радова захтева
додатно време и напор од наставника и ученика за организовање и
представљање. Ликовни е-портфолио има велике потенцијале у
промовисању ученичког стваралаштва и представља добар начин
презентације ученика, групе ученика и школе. Поред традиционалних
портфолија ученика овакав портфолио представља савремен начин
бележења ученичких радова и као сведочанство индивидуалног развоја
и напредовања у настави ликовне културе.
Е-портфолио се може формирати у првом разреду и допуњавати до
краја школовања, и може садржати све ликовне радове настале на
часовима ликовне културе али могу садржати и радове настале ван
часова. Поред радова е-портфолио треба да садржи и запажања
наставника која могу али и не морају бити доступна свима. Коментари
наставника о ученику (социјалном, психолошком, педагошком и ликовном
развоју) нису интересантни свима, заправо многи од ових коментара и
закључака су интерног карактера.
Е-портфолио треба да садржи личне податке о ученику и његовим
индивидуалним карактеристикама која су од значаја за постигнуће,
подаци о проверама постигнућа, подаци о ангажовању ученика и
напредовању, препоруке за даље напредовање, подаци о понашању
ученика и односу према наставном предмету и раду и друге податке од
значаја за рад са учеником и његово напредовање. Информације које
наставник има и добије о ученику су поверљивог карактера што значи да
треба да се третирају са професионалном дискрецијом. Е-портфолио је
креирана збирка радова која пружа слику онога што ученик зна и може
да уради, али и коментара, запажања и сугестија наставника. Ученички
ликовни е-портфолио је посебно важан као средство повратне
информације у настави ликовне културе, јер доприноси диференцијацији
и индивидуализацији учења.
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Процењивање ликовних радова ученика је одувек био тежак задатак
сваког ликовног педагога. Оцењивање уз помоћ е-портфолија развија
партнерски однос са учеником, подстиче самопоуздање и мотивацију
ученика за учење, а наставник је у могућности да ученике учи како да
постављају себи циљеве учења и развијају критичко мишљење.
Значај електронског портфолија ученика, организација NSEAD (енг.
National Society for Education in Art and Design – Национално удружење
за образовање у уметности и дизајну, Велике Британије), види као
значајан допринос промовисању ученичког стваралаштва и мотивације
у даљем раду. Иако су у много чему слични виртуелна галерија и епортфолио, е-портфолио је врло лична ствар. То је много више него само
скуп предмета рада - то је потпуна евиденција раста, развоја и
напредовања ученика. Архиви се може лако приступити и сагледати
развојни пут сваког ученика а доступан може бити вршњацима,
наставницима, родитељима и различитој публици. Садржаји ученичког епортфолија могу бити, подаци о ученику, запажања наставника, радови
настали традиционалним ликовним техникама, радови настали уз
употребу ИКТ, фотографије, фотографије тродимензионалних радова и
видео радови и остали видео материјали.
Е-портфолио се може поставити на неком рачунару у школи али се
може поставити и на Веб порталу школе или неком посебном порталу.
Често саме школе развијају системе за е-портфолије у складу са њиховим
потребама и представама шта он треба да преставља.
Данас постоје Веб сервиси и специјални софтвери за креирање епортфолиа који нуде могућност израде и креирања е-портфолиа као и
могућност одабира начина публиковања, а наставници могу бесплатно
тестирати већину софтвера и одлучити се са варијанту која им највише
одговара или направити онакав какав желе сами или уз помоћ колега.
Е-портфолио се може формирати у „Облаку“ (енг. cloud) постављен
на Интернету уз помоћ Веб 2.0 технологија а на тај начин се обезбеђује
интерактивност садржаја портфолија. У основи постоје две могућности
формирања е-портфолија ученика: На Веб порталу школе, на којем се
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може поставити појединачна Веб страница ученика и на њој ликовни
радови ученика или на некој од друштвених и сличних мрежа где се могу
поставити ликовни радови ученика, у оквиру група или појединачно.
Предности е-портфолиа у Облаку су: Доступност са било којег места
у било које време са било ког уређаја, могућност исправљања и
допуњавања података, могућност повезивања, ликовно-графичког
обликовања, могућност штампања, тоталан увид у постигнућа и
компетенције, публиковање целог или појединих делова е-портфолиа и
могућност слања комплетног или делова е-поштом.
Е-портфолио не мора нужно бити појављен на Интернету, може се
формирати и на неком рачунару у школи а подаци које желимо појавити
на Интернету се могу спремити на Веб порталу школе. Ученички и
наставнички портфолији се могу ујединити у е-портфолио установе којима
се придодају, карактеристике и историјат установе и онда служи као
показатељ рада и постојања целе установе.
Савремене технологије у образовању се све више користе у настави
али и као подршка образовном процесу. Е-портфолио је добар и
савремен начин прикупљања, представљања и процењивања ученичког
стваралаштва.
Језгро е-портфолиа у настави ликовне културе чине ученички
продукти настали на настави или ван ње и омогућава комплетан увид у
ученичко стваралаштво. Поред ликовних радова треба да се нађу и
остали подаци битни за комплетан увид у напредовање и компетенције
ученика. Портфолио се може формирати у првом разреду и допуњавати
до краја школовања а онда чини непроцењиво богатство и сведочанство
о комплетном ученичком стваралаштву. Ученички ликовни е-портфолио
је посебно важан као средство повратне информације у настави ликовне
културе, јер доприноси диференцијацији и индивидуализацији учења. (Ilić
и Šikl-Erski, 2016)
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ФИЛМ, ТЕЛЕВИЗИЈА ВЕБ ТЕЛЕВИЗИЈА, ВИДЕО
Поред свега наведеног на Интернету се могу наћи и разноразне ТВ
емисије (било да су то снимљене емисије или реална Веб телевизија) о
питањима које се тичу уметности, праваца, уметника или уметничке
праксе из различитих епоха.
Овде припадају све остале варијанте видео материјала (од филмова,
емисија са телевизије, па до ученичких видео снимака) које се могу
приказати целом одељењу, групи или се материјал може прегледати
индивидуално.
Употребом видео материјала у настави повећава се мотивација
ученика за учење, развија се интересовање за наставу а омогућава се
лакше усвајање изложеног градива за ученике са различитим стиловима
учења. Приказивањем видео материјала који су прилагођени теми часа,
предзнању, интересовањима и узрасту ученика постиже се:
- Подстицање ученика да уочава, запажа, разуме, уочава односе и
ситуације које су репродуковане на видео материјалу;
- Подстицање ученика да усвоји и користи податке и принципе који
су му изложени. Повезивање наставних тема са реалним
ситуацијама приказивањем пажљиво одабраних филмова;
- Подстицање ученика да вреднују, критикују и изнесу свој суд о
ономе што виде на филму (формирање сопственог мишљења,
аргументација и дискусија);
- Развијањем маште и интересовања код ученика, ученик се
подстиче да процењује, класификује, предвиђа и претпоставља
(развијање критичког и апстрактног мишљења);
- Оспособљавање ученика да реформулише, резимира и
синтетизује сазнања добијена гледањем материјала.
Оспособљавање ученика да самостално гради и примени своја
знања на основу филма, нпр. кроз самосталне видео пројекте.
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Различити су извори видео материјала за наставу – то може бити
образовни филм који се купује наменски прављен за дату тему у оквиру
плана и програма наставе, одговарајући филмски материјал легално
преузет са кабловске телевизије, телевизије или интернета или се може
чак направити од стране наставника, или од ученика у сарадњи са
наставницима или филмски материјал који су снимили и од њега
направили филм сами наставници и ученици. Филм преузет са интернета
се може приказати у целости, само у делу или монтиран од стране
наставника од различитих делова. (Microsoft, 2008)
„Образовна телевизија има изванредне могућности да ученицима
приближи и презентује догађаје путем филма, цртежа слике и другог
материјала приближи непознате пределе, реконструише догађаје, да
податке, демонстрира процесе, прикаже ретке предмете, учини доступна
излагања врхунских научника, књижевника, уметника и приближи ону
друштвену и географску стварност која им је у нормалним условима
недоступна.“ (Мандић, 2010: 200)

ПЛАТФОРМЕ ЗА Е-УЧЕЊЕ
Платформе за e-учење спадају у системe учења на даљину и
представљају мултимедијалну, интерактивну методу online учења.
Платформе за учење или системи за управљање учењем у потпуности
функционишу на Интернету, на неком удаљеном серверу а ми их само
користимо. Администрација оваквих платформи је једноставна јер се о
свему брину власници сервиса. Имају низ алата за постављање наставних
ресурса, упис и праћење ученика, интеракцију и сарадњу. Обично имају
и социјалну функцију и повезују своје кориснике у заједнице.
У прво време су се ови алати користили само за постављање лекција,
али се развојем ових платформи дошло до тога да су то платформе за
наставнике и ученике у којем наставник има улогу менаџера одељења и
процеса учења. Данас постоје платформе које су бесплатне или оне које
се плаћају, у зависности од комплексности и могућности које пружају.
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У новије време се појављује све више платформи за учење
обогаћених различитим могућностима, од могућности већег броја
учесника, интерактивних мултимедијских садржаја до видео линкова где
се сви учесници виде и комуницирају. Велики удео у функционисању
комплексних платформи за учење има и проток Интернета.
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ,
УЧЕЊЕ УЧЕЊА,
ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ
И УСАВРШАВАЊЕ
Европска унија је још 1995. год донела документ Настава и учење,
према друштву учења (енг. Teaching and learning, towards the learning
society) у коме се између осталог инсистира на повезивању свих држава
Европе и непоходност изграђивања друштва учења што је брже могуће,
да се Европа нађе на путу ка учећем друштву. Овакви и слични ставови
касније доводе до Болоњске деклерације. (Eu Council, 1995)
Данас је целоживотно учење или доживотно учење (енг. lifelong
learning) једна од животних потреба у свету који се свакодневно мења и
развија. Целоживотно учење промовише учење ван традиционалног
школовања и после обавезног образовања, учење које флексибилно,
разноврсно и доступно у различитим временима и на различитим местима.
Постоји великa сагласност да данашње економије захтевају људе који
могу да допринесу и прилагоде се иновацијама. Поред јаких
информатичких вештина, многе међународне радне групе о будућим
захтевима наших друштава идентификовали су вештине као што су
креативност, критичко мишљење, решавање проблема, комуникацију и
сарадњу, као главне. Поједини експерти сматрају да је данас време
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процвата „креативне класе“ као покретача просперитета друштва. У том
контексту, образовни системи морају да образују ученике са вештинама
потребним за иновације у друштву. Заједно са научницима и
предузетницима уметници су узори за иновације у нашим друштвима, па
не чуди што многи виде уметничко образовање као средство за развој
вештина критичних за иновације.
Уметници су узори за иновације у нашим друштвима, заједно са
научницима и предузетницима, па не чуди што многи виде уметничко
образовање као средство за развијање вештина критичних за иновације,
а настава ликовне културе омогућава ученицима да се слободно
изражавају и да откривају, истражују и експериментишу.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА БУДУЋЕ ЧЛАНОВЕ ДРУШТВА
Различити познаваоци у свету покушавају да предвиде који ће то
спектар знања, вештина и способности бити потребни будућим
члановима друштва ради постизања успешности на радном месту и у
друштву уопште. Образовање мора данас да спреми ученике за тај свет
будућности. Ненад Сузић истиче да: „Данашњи образовни систем
припрема дјецу за живот у XXI вијеку, за професионални и животни радни
вијек који ће наступити тек за 20-30 година. То је разлог што је педагогија
животно упућена на футурологију образовања. Ако сада у школи дјеца
освајају она знања која ће им требати за 20-30 година, школа мора
сагледати која су то знања, вјештине и способности потребне за слободан
живот у том времену“. (Сузић, 2005) Сличан став има и Кен Робинсон (Ken
Robinson) који износи о овој каже: „Нико нема представу, упркос свим
изнетим стручним мишљењима, како ће свет изгледати у будућности и
поред тога ми треба да образујемо децу за тај свет. Мислим да је
креативност у образовању подједнако важна као и писменост и треба да
јој дамо исти статус.“ (Robinson, 2006)
Култура и уметност су битне компоненте свеобухватног образовања
које воде ка пуном развоју појединца. Уметничко образовање је
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универзално људско право, за све ученике, укључујући и оне који су често
искључени из образовања, као што су имигранти, културне, мањинске
групе и особе са инвалидитетом. „Наш задатак је да подржимо људско
право на образовање и културне партиципације, развијамо индивидуалне
способности, побољшавамо квалитет образовања и промовишемо израз
културне разноликости.“ (uNESCO, 2006: 3) „Квалитетно образовање“ где
је ученик у центру и може се дефинисати са три става: образовање је
релевантно за ученика и промовише универзалне вредности;
образовање је равноправно у смислу приступа и исхода и гарантује
социјалну инклузију уместо искључивања и образовање одражава и
помаже да се испуне индивидуална права. (Stojanović Đorđević et all, 2014)
Образовање у европским земљама је предмет многих конкурентских
захтева који имају утицаја на организацију и садржај образовања
уметности. Повећање глобализације донела је и користи и изазове,
укључујући и оне које проистичу из повећане међународне конкуренције,
миграције и мултикултурализама, напредака у технологији и развоју
економије знања. Постоји потреба да се подстакну млади људи да
развијају широк спектар вештина и интересовања, да идентификују и
негују своје потенцијале и да подстакну креативност. (EACEA, 2009)
Бавећи се компетенцијама ученика Ненад Сузић разрадио је модел
Двадесет осам компетенција за XXI вијек који је заснован на
радовима бројних аутора теоретичара и истраживача, где износи:
„Овај модел није замишљен као „идеална форма“ нити као
потпуно завршена структура. Ради се о промишљању које жели
предвидети компетенције које су младим људима потребне за
слободан живот у времену у коме живе и у коме ће живети.“
(Сузић, 2005: 69) Компетенције је поделио у четири категорије
(когнитивне, емоционалне, социјалне и радно-акционе
компетенције). Многе од побројаних компетенција, из све четири
категорије, могу се развијати у настави ликовне културе.
- Когнитивне компетенције: Издвајање битног од небитног, вештина
одабирања информација; Постављање питања о градиву као и о
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властитој когницији; Разумевање материје и проблема; Памћење,
одабир информација које је нужно памтити; Руковање
информацијама, менаџмент у коришћењу информација – брзо
проналажење, коришћење и складиштење информација;
Конвергентна и дивергентна продукција, фабриковање нових
идеја, решења и продуката; Евалуација, вредновање ефикасности
учења и рада као и остварене користи.
- Емоционалне компетенције: Емоционална свест, препознавање
својих и туђих емоција; Самопоуздање, јасан осећај властитих
моћи и лимита; Самоконтрола, контрола ометајућих емоција и
импулса; Емпатија и алтруизам; Истинољубивост, изградња
стандарда части и интегритета; Адаптабилност, флексибилност у
прихватању промена; Иновација, отвореност за нове идеје,
приступе и информације.
- Социјалне компетенције: Разумевање других индивидуа и група,
тумачење групних емоционалних струјања и снаге односа;
Сагласност, усаглашеност са циљевима групе или организације,
колаборација; Групни менаџмент: бити вођа и бити вођен,
стварање веза, способност уверавања, организационе
способности, тимске способности, подела рада; Комуникација:
слушати отворено и слати уверљиве поруке, комуникација „очи у
очи“, ненасилна комуникација; Подршка другима и сервилна
оријентација, сензибилитет за развојне потребе других и
подржавање њихових способности; Уважавање различитости,
толеранција, демократија; Осећање позитивне припадности
нацији и цивилизацији.(Сузић, 2005: 70)
Европска комисија за образовање и културу, је дала смернице и свој
допринос као полазну основу у развоју кључних компетенција (Кључне
компетенције за доживотно учење) код ученика као битног елемента
доживотног учења. Кључне компетенције представљају трансферабилни,
мултифункционални пакет знања, вештина и ставова који су неопходни
свим ученицима за лично остварење и развој, инклузију и запослење.

180

Оне треба да се развију до краја обавезног образовања и да
представљају основу за даље учење. А то су следеће компетенције:
- Комуникација на матерњем језику – као способност да се изразе и
протумаче мисли, осећања и чињенице, усменим или писаним
путем (слушање, говор, читање и писање) и да се успостави
лингвистичка интеракција на одговарајући начин у широком
распону социјалних и културних контекста (образовања и обуке,
посао, кућа и време за одмор);
- Комуникација на страним језицима – у великој мери има исту
димензију као и вештина комуницирања на матерњем језику, с тим
што комуницирање на страном језику захтева и вештине попут
посредовања и међукултурног разумевања;
- Математичка писменост и основне компетенције у науци и
технологији – подразумева способност да се користи сабирање,
одузимање, множење, дељење напамет или писмено да би се
решио низ задатака у свакодневним ситуацијама. Нагласак је више
на процесу него на резултату, на активности него на знању. Научна
писменост се односи на способност и вољу да се користи корпус
знања и методологија да би се објаснио свет природе.
Способност у технологији се посматра као разумевање и примена
тог знања и методологије да би се модификовала природна
средина као одговор на очигледне људске жеље и потребе;
- Дигитална компетенција – подразумева поуздану и критичку
употребу електронских медија за посао, одмор и комуникацију.
Ове компетенције се односе на логичко и критичко размишљање,
на висок ниво вештине управљања информацијама и добро
развијене вештине комуникације. На најосновнијем нивоу,
рачунарске вештине подразумевају вештину мулти-медијалне
технологије да се пронађу информације, процене, чувају,
произведу и размене, и да се комуницира и учествује у
умрежавању преко Интернета;
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- Учити како се учи компетенција – подразумева диспозиције и
способности да се организује и управља сопственим учењем,
индивидуално или у групама. Она укључује способност да се
ефективно манипулише временом, реше задаци, стекну,
процесуирају, евалуирају и асимилирају нова знања и да се нова
знања и вештине примене у различитим контекстима: код куће, на
послу, у образовању и обуци. У општем смислу, ова компетенција
значајно доприноси управљању личном и професионалном
каријером;
- Интерперсоналне и грађанске компетенције – односе се на све
облике понашања којима се мора владати да би појединац био
способан да учествује на ефикасан и конструктиван начин у
социјалном животу и да реши конфликте где је то неопходно.
Интерперсоналне вештине су неопходне за ефикасну интеракцију
један-на-један или у групама, а користе се и у јавним и приватним
доменима;
- Предузетништво – има активну и пасивну компоненту, јер обухвата
тенденцију да појединац сам покрене неку промену или
способност да упозна, подржи и прилагоди се иновацијама које су
изазвали спољни фактори. Предузетништво подразумева
преузимање одговорности за поступке, било позитивне или
негативне, развој стратешке визије, постављање и испуњавање
циљева, и мотивисаност за успех;
- Културна свест и изражавање – подразумева да се цени важност
креативног изражавања идеја, искустава и емоција кроз разне
медије, укључујући музику, изражавање покретима, књижевност и
уметност. Културно знање обухвата свест о локалној, националној
и европској културној баштини и њихово место у свету. Она
обухвата основна знања од главних културних дела, укључујући и
савремену културу. Вештине се односе на апрецепцију и израз:
апрецепција и уживање у уметничким делима и перформансу као
и само-израз кроз разне медије, користећи личне капацитете.
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Вештине укључују и могућност сопственог креативног и
експресивног гледишта на мишљења других и идентификација и
разумевање друштвене и економске могућности у културној
делатности. Културни израз је од суштинског значаја за развој
креативних вештина, које се могу применити на разне
професионалне контексте. Разумевање властите културе и осећај
идентитета могу бити основа за отворени став и поштовање
различитих култура. Позитиван став обухвата стваралаштво и
неговање естетских капацитета кроз уметнички израз и учешће у
културном животу. (Eu Commission, 2007)
Кључне компетенције су потребне појединцима за осећај личног
задовољства и развоја, активног грађанства, социјалне инклузије и
запослења. Све наведене компетенције могу послужити као добра
почетна основа за идентификовање стадијума на коме се налази наш
образовни систем када су у питању кључне компетенције савременог
образовања ученика.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА УМЕТНОСТ ВИЗУЕЛНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Даниел Пинк (Daniel Pink), у својој књизи A Whole New Mind,
понављајући аргументе представљене у 20. веку, говори о уласку у ново
доба где креативност постаје од велике важности. У овом концептуалном
времену, његово је уверење да требамо развијати десно оријентисано
размишљање (креативност и емоције) изнад лево орјентисаног
размишљања (логичне и аналитичке мисли). (Pink, 2005)
Одрастање деце и младих људи је без сумње под јаким утицајем
разумевања, коришћења и креирања визуелних поука. Ово резултира
сталној растућој потреби за „визуелним вештинама“, визуелне
компетенције иду далеко изван уметности, оне су потребне свакодневно.
У том смислу, владање визуелним порукама је један неопходних
елемената општег образовања, заправо то је постало једна од основних
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вештина поред читања, писања и рачунања. „Најуспешније школовање
у визуелном мишљењу се може понудити у настави уметности.“ (Арнхајм,
1985: 242)
У већини европских образовних система неки аспекти „уметности“ су
укључени у курикулуме мада степен заступљености варира од земље до
земље. У Европи се користе два термина Образовање за уметност који
подразумева обликовање способности уметничког изражавања,
поштовање естетских вредности и неке врсте уметничког сензибилитета.
Образовање путем уметности који подразумева формирање целовите
личности и преносу осетљивости за уметност на друга подручја. Документ
Road Map for Arts Education донесен под покровитељством УНЕСКО-а
заговара опште људско право на образовање и културну партиципацију
дајући при том једну од главних улога уметничком образовању у
подизању квалитета образовања уопште. Циљеви уметничког
образовања, наводи се у овом документу, су : право на образовање,
развитак индивидуалних способности, побољшање свеукупног квалитета
образовања, промовисање културне разноликости. Способности које
развија настава ликовне културе су: ликовно-визуелна писменост,
емоцијална интелигенција, интелектуална сазнања, креативност, вештине
комуникације, критичко мишљење и смисао за слободу мишљења и
деловања. Методе које се наводе у овом документу су: упознавање и
проучавање уметничких дела, уметничко стварање и да је уметност
средство за учење других предмета.
Према Арне Данкану (Arne Duncan), секретару САД за образовање:
„Образовање за уметности је важније него икада, у глобалној економији,
креативност је од суштинског значаја, данашњи радници треба да имају
више вештина и знања, треба да буду продуктивни и иновативни
учесници, у будућности људи ће морати да буду инвентивнији,
сналажљивији, и маштовитији. Најбољи начин да се подстакне
креативност је кроз уметничко образовање“. (Duncan, 2011: 11) Креативне
вештине данас су потребне свакодневно као једна од кључних
квалификација у свим секторима живота и рада. Креативне вештине треба
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развијати од предшколског образовања и треба да имају централно место
у општем образовању, подстицање креативности је важан део наставе.
Иако промовисање креативности може бити интегрисано у све школске
предмете, настава ликовне културе је централно место за развој
креативних вештина.
Организација П21 (енг. P21) износри своје виђење вештина у
уметности (мада су неке повезане са другим пољима) која је за НАЕА-у
(енг. National Art Education Association - NAEA) израдила документ
Вештине у уметности за 21. век. „Комуникације у данашњем свету све
више наглашавају повезаност мултимедије и уметности. За лични као и
професионални успех, битно је да ученици науче да критички тумаче
медијске поруке, да пренесу своје идеје кроз уметничке форме. Сви
уметнички медији, како традиционални тако и савремени, нуде моћне
могућности да негујемо вештине и да артикулишу људску израз.
Способност ученика за креирање и изражавање кроз уметност је једна
од главних особина за успех у 21. веку.“ (P21, 2010: 2)
Кључне ученичке компетенције се наводе у документу Вештине у
уметности за 21. век и оне су:
- Критичко мишљење и решавање проблема, ученици ће користити
различите врсте расуђивања да решавају проблеме на уобичајен
или иновативан начин.
- Комуникација, ученици ће комуницирати у различитим
контекстима кроз различите уметничке медије, укључујући
технологије, знати да пренесу своје идеје и да се тумаче идеје
других.
- Сарадња, ученици ће радити ефикасно у сарадничком окружењу,
умети да поделе и прихвате одговорност, с поштовањем прихвате
туђе идеје да би постигли заједнички циљ.
- Креативност, ученици ће наћи инспирацију на разним изворима,
знати да их процене, дођу до креативне идеје коју ће претвори у
лично смислене продукте.
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- Иновативност, ученици ће истражити процесе, спровести
креативне идеје, користити традиционалне идеје да створе нове и
постојеће радове визуелних и извођачких уметности.
Информатичка писменост, ученици ће моћи да процењују
информације из различитих извора са разумевањем и креативно.
- Медијска писменост, ученици ће анализирати и користити медије,
да разумеју функционисање медија и информација и тумаче их.
- ИКТ писменост, ученици ће са разумевањем користити технологију
ефикасно за истраживање, приступ, стварање и комуникацију
- Флексибилност и прилагодљивост, ученици ће бити флексибилни и
прилагодити се променама у различитим уметничким контекстима.
- Иницијатива, ученици ће бити мотивисани да управљају својим
циљевима знати да ефикасно користе време и да се континуирано
напредују као уметници. Посвећеност учењу као целоживотном
процесу.
- Социјалне и интеркултуралне вештине, ученици раде продуктивно
поштујући културне и друштвене разлике у различитим тимовима.
- Продуктивност и одговорност, ученици ће поставити циљеве,
прихватати одговорност и усавршавати свој рад да задовоље
високе стандарде.
- Лидерство и одговорност, ученици ће користити уметност да
инспиришеу друге, знати да воде и оптимизују вештине чланова
тима у решавању проблема које имају користи широј заједници.
(P21, 2010)
Георг Пез (Georg Peez) у чланку Учење уметности данас - и сутра (нем.
Kunstunterricht heute - und morgen auch) говори о важности наставе
ликовне културе, и износи бенефите која она доноси:
- Сликовна компетенција: Визуелно постаје све значајније у нашој
култури и свакодневном животу. У настави ликовне културе
ученици уче да тумаче, разумеју и стварају визуелне поруке.
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- Медијска писменост: Употреба дигиталних медија, не може се
ограничити само на техничке аспекте у рачунарству и
информатици. Обликовање у дигиталним медијима је поље
ликовне уметности (веб дизајн, дигитална фотографија...)
- Уметност као образовна вредност: Разумети савремену уметност је
тешко без претходног знања. Уметност нема само декоративну
функцију већ са собом носи низ порука које ученици треба да
разумеју.
- Смисленост: Радови у настави ликовне културе настају
коришћењем различитих медија на основу ученичких идеја. Рад са
различитим материјалима чији се чулни квалитет свесно
доживљава, осећа и искуси. Ученици полазе од идеје која се
материјализује у неком од ликовних медија.
- Сликовно мишљење: За когнитивни развој деце и младих
неопходно је сликовно мишљење. Менталне слике омогућавају
превазилажење ограничености сензомоторног овде и сада
функционисања. Менталне слике омогућавају деци да
антиципирају догађаје који се понављају и да унапред планирају
своје акције.
- Орјентација на рад и продукт рада: Ликовни рад у настави ликовне
културе је резултат коришћења различитих материјала и алата.
Кроз наставу се уз помоћ практичних вештина ученичка долази до
резултата тако да је настава извођачки процес који је у склопу
учења у настави. Сараднички односи: Често се у настави ликовне
културе користи групни рад у којем се негују сарадничке особине.
Индивидуалне способности су укључене у групни рад кроз
интензивну комуникацију. (Peez, 2007).
Пез (Georg Peez) посебно наглашава значај креативности и естетског
искуства: Карактеристике креативности се карактеришу као неопходне
компоненте наставе ликовне културе и то су: Флуктуација идеја;
флексибилност као битан аспект богатства идеја; оригиналност
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неконвенционалних идеја; осетљивост за проблеме; комплексно активно
бављење проблемом; планирање и детаљна разрада коришћења
материјала и техника ради реализације идеје; повезивање свих елемената
у смислену целину. Естетско искуство, готово сви наставници ликовне
културе имају консензус око важности естетског доживљаја. Естетско
искуство састоји се од сложених тензија које унапређује сензорне,
когнитивне и емоционалне вештине и ставове. (Peez, 2007)
Постоје све већи притисци на наставу ликовне културе да испуни низ
циљева, поред учења о уметности. Образовни системи све више
препознају значај развијања дечјег стваралаштва и допринос културном
образовању. Скоро све земље Европе имале су сличне циљеве за
курикулум наставе ликовне културе, а међу њима су: развој уметничких
вештина, знања и разумевања, ангажовање са различитим уметничким
формама; повећање културног разумевања; размену искустава. Али поред
ових уметничких резултата у курикулумима су заступљени: лични и
друштвени/културни исходи (као што су самопоуздање и самопоштовање,
индивидуалност изражавања, тимски рад, интеркултурална разумевања
и културне партиципације). Фокус на креативност (често у односу на њен
значај у иновацијама ) и културно образовање (у односу на индивидуални
идентитет и промовисање интеркултуралног разумевања) је присутна у
циљевима наставе ликовне културе. То покреће питања о способности
курикулума наставе ликовне културе да испуни такве различите и широке
циљеве. Различите студије су препознале притисак да у курикулум за
наставу ликовне културе у 21. веку, укључе проучавање нових медија
(укључујући филм, фотографију и дигиталне уметности) и да омогући
ученицима да користе ИКТ као део креативног процеса. Такође се
инсистира да се садржаји из уметности повезују са осталим неуметничким наставним предметима и да на тај начин обрађују креативне
и културне теме.
Све европске земље имају неке варијанте учења уметности у
наставним плановима и исходе који утврђују шта се жели постићи овим
наставним предметима. У зависности од тога да ли су ти програми
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структурирани као интегрисана целина или као скуп посебних предмета
циљеви су дефинисани конкретније за визуелне уметности, музику, драму,
плес, медијске уметности или занате. Циљеви учења разликују се од
земље до земље: у неким случајевима, они су изражени више глобално
а у другим је то конкретније. Циљеви које треба постићи или способности
које треба савладати дефинисани су за сваку годину учења или периода
школовања, Ти слични/заједнички циљеви учења су:
- Уметничке вештине, знања и разумевања су, генерално, вештине
које формирају темеље „уметничког језика“ (као што је разумевање
боја, линија и облика у визуелним уметностима). Развој
уметничких вештина тежи да укључи учење о различитим
уметничким стиловима и жанровима. Разумевање уметности се
фокусира на уметничке концепте, као што су карактеристике
различитих изражајних средстава у уметности или односа између
уметника, његовог културног и физичког окружења и његових
радова.
- Естетско расуђивање (естетско процењивање) се односи на
подизање свести ученика о битним карактеристикама једног дела
или интерпретације и на развоју капацитета за критичко
расуђивање у процени личног или радова других.
- Разумевање сопственог културног наслеђа је циљ који се јавља у
свим земљама. Разумевање културног наслеђа се промовише кроз
контакт са уметничким делима, као и кроз учење
карактеристичних уметничких дела створених у различитим
историјским периодима.
- Разумевање културне разноликости је још један заједнички циљ за
већину наставних планова и програма. Промоција културне
разноликости кроз уметност настоји да подигне свест о културном
наслеђу различитих земаља и културних група (понекад са
посебним освртом на европске културе).
- Развој индивидуалног изражавања и развој креативности су друга
два веома заступљена циља. Развој дечијег индивидуалног
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изражавања путем уметности је повезан са њиховим
емоционалним развојем. Овај циљ је повезан са свим облицима
уметности, а посебно са визуелним уметностима. Развој
креативности је развој капацитета појединца да учествује у
активностима које стварају нове оригиналне идеје или повезују
постојеће идеје на нов иновативан начин кроз визуелне радове.
Остали циљеви могу се груписати у две категорије: општи циљеви (не
нужно специфично уметнички) с једне стране, и специфични циљеви
експлицитно повезани са наставом уметности, са друге. Општи циљеви
који се појављују су „развој социјалних вештина“ мада је то је циљ
конкретније повезан са сценским уметностима, посебно драму. Развој
„самопоуздања или самопоштовања“ се јавља у већем броју циљева,
подизање свести ученика о свом окружењу, такође. Комуникативност и
задовољство се јављају у сличном броју циљева.
Међу циљевима повезаних са уметностима је упознавање са
различитим уметничким искуствима и различитим средствима уметничког
изражавања и презентацији радова. У истој категорији, су два циља која
се објашњавају као „развијање интересовања за уметност“, другим
речима, охрабривање ученика да учествују у ваннаставним активностима
и развијање интереса за уметност током читавог живота, а нарочито
„идентификовање потенцијалних уметничких талената“, овај последњи,
само у малом броју земаља.
У једном броју земаља помињу се кроскурикуларне везе, постоје
елементи целокупног градива које се односе на креативност, и уметност
и културно образовање. Ово је показатељ за кроскурикуларни потенцијал
уметности и културног образовања. Такви елементи целокупног градива
укључују креативност, културно наслеђе и културну разноликост, развој
индивидуалног изражавања и идентитета, разна уметничка искустава и
средства изражавања и социјалне вештине.
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ НАСТАВНИКА ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ
Данашњи наставници су под све већим захтевима различитих фактора
у образовању, захтеви који се стављају пред наставнике су сваким даном
све сложенији и обимнији a од наставника се очекују веће одговорности
у раду, захтева се индивидуалније планирање наставе, диференцирање
наставе за различите типове ученика, повећавају се захтеви за праћење,
бележење и извештавање о напредовању ученика. Поред тога
наставници су под перманентним надзором и критичким погледима
надређених, стручних служби, родитеља, ученика и свих осталих
укључених у образовни процес под притиском перманентног праћења,
процењивања и вредновања рада наставника. Квалитет наставника и
њихово континуирано стручно усавршавање и обука су кључни за
постизање квалитетног образовања. Квалитет наставника, наставне
праксе и образовање наставника се суочавају са озбиљним системским
изазовима широм света. Ови проблеми треба да се превазиђу кроз
холистички, системски приступ образовању, школовању, развоју и
усавршавању наставника.
У динамичном друштву, пуном свакодневних промена, наставници су
обавезни и да се стално усавршавају и додатно образују развијајући своје
компетенције. Наставничка занимања су углавном лошије плаћена а ретке
су државе које својим наставницима обезбеђују пристојан статус и
адекватне зараде. Обзиром на ове изазове, наставници су често
фрустрирани, разочарани и често без подршке. А млади наставници у
сусрету са свим овим изазовима често напуштају своје школе а неретко и
професију. (Илић et all 2017)
Професионални развој наставника подразумева сталан развој
компетенција ради квалитетнијег обављања посла, унапређивања развоја
деце/ученика и нивоа постигнућа ученика. Један од ослонаца у развоју
квалитета образовања су и компетенције наставника као мера знања,
вештина и ставова чије поседовање доприноси успешном учењу, развоју
и добробити деце и ученика.
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Кен Робинсон (Ken Robinson) сматра да наставници у настави ликовне
културе имају задатке да: промовишу експериментисање и истраживање
и спремност на грешку; Подстичу стваралачку мисао, ослобођене од
непосредне критике; Подстичу изражавање личних идеја и осећања;
Пренесу разумевање фаза у креативном раду и планирању времена;
Развију свест код ученика и улози интуиције и естетских процеса;
Охрабрују ученике да се играју са идејама и Олакшају критичку евалуацију
идеја. Циљ је да се омогући ученицима да буду ефикаснији у руковању
будућим проблемима и циљевима, да се продуби и прошири свест о себи
и свету, и да се подстакне отвореност за нове идеје. (Robinson, 2011)
У динамичном друштву, пуном свакодневних промена, наставници су
обавезни и да се стално усавршавају и додатно образују развијајући своје
компетенције. Наставничка занимања су углавном лошије плаћена а ретке
су државе које својим наставницима обезбеђују пристојан статус и
адекватне зараде. С обзиром на ове изазове, наставници су често
фрустрирани, разочарани и често без подршке. А млади наставници у
сусрету са свим овим изазовима често напуштају своје школе а неретко и
професију. И док су, и поред свих побројаних проблема, наставници
посвећени својим ученицима, посвећени свом позиву и свом наставном
предмету, ученици 21. века долазе у школу са веома различитим
искуствима и очекивањима.
Пред наставницима ликовне културе постављени су јако високи
захтеви а на њих делују и различите жеље. Захтеви наставе ликовне
културе су данас јако високи. На наставу утичу многи фактори:
- Планови и програми представљају своје захтеве;
- Ученици са друге стране жеље, хтења, индивидуалне разлике и
потребе;
- Жеље наставника, родитеља, средине;
- Могућности специјализоване учионице;
- Могућности и жеље школе у којој ученици и наставник раде.
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Посебан изазов је комбинација између строгих одређених планова
са једне стране и са друге стране креативни, експериментални, слободни
и спонтани процес наставе. Наставници ликовне културе данас нису само
одговорни за развој креативности ученика, познавање историје
уметности и традиционалних ликовних техника већ и познавање
дигиталних технологија. Ови медији укључују и визуелно разумевање и
споразумевање тако да би их наставници требало укључити у своју
наставу. Наставници пре укључивања ИКТ у своју наставу треба да
савладају елементарне компјутерске вештине, што значи да унапреде
своје дигиталне компетенције. Ово омогућава ученицима да истражују
широк спектар могућности учења и стварања са информационокомуникационим технологијама уз помоћ својих наставника.
Елизабет Делакруз (Elizabeth Delacruz) износи да делом због ширења
електронских медија, општи циљеви образовања наставника уметности
променили су се у протеклих 20 година, од преокупације визуелном и
естетском писменошћу до разумевања и стварања мултимедија и
мултимодалне писмености. (Delacruz, 2009)
На основу радова различитих аутора можемо изнети кључне
компетенције које наставник ликовне културе треба да има у 21. веку:
- Наставник треба да буде прилагодљив, да прилагоди наставни
програм и услове, да их користи на маштовите начине. Такође
мора бити у стању да прилагоди хардвер и софтвер различитим
узрастима и способностима, да разуме и примени различите
стилове учења, да буде у стању да прилагоди стил предавања да
буде инклузиван различитим начинима учења.
- Наставник треба да буде визионар, мора да види потенцијал ИКТ и
веб технологија, увиди предности и користи их за своје потребе.
- Сарадник и комуникатор, користећи ИКТ мора бити у стању да их
користи за сарадњу, размену искустава и идеја. Учење било када и
било где, је фраза која се често чује и наставник треба да буде
спреман користећи ИКТ да учи и да учи друге.
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- Наставник треба да буде спреман да преузме ризик и да верује
својим ученицима да преузму вођство. Искористи знање ученика
да уче једни друге. Пирамида учења показује да се знање најбоље
усваја учећи друге.
- Од наших ученика се очекује да уче целог живота, наставници
такође морају да уче нова знања и искуства. У областима која се
тичу технологија знања, вештине, информације су веома
динамичне, оне се скоро свакодневно мењају и усложњавају тако
да је наставник 21. века, ученик.
- Наставник треба да буде модел понашања које очекујемо од
наших ученика. Толеранција и уважавање, прихватање, шири
поглед од свог наставног подручја, глобална свест и људске врлине
су само неке вредности у којима је наставник модел ученицима.
- Наставник поред свега наведеног и треба да буде вођа својим
ученицима, он је тај који креира наставу, даје основу, он је тај који
има највише искуства и знања које треба да пренесе ученицима.
Наставницима ликовне културе постављају се високи захтеви.
Компетенције прописане од стране државе представљају знања, ставове
и вештине које ученици треба да поседују. Државни програми и
Стандарди наставе имају своје захтеве за наставом и циљевима те
наставе, са друге стране ученици имају своје жеље, хтења, индивидуалне
разлике и потребе које треба уважити. Сами наставници ликовне културе
имају своје ставове и жеље о овом наставном предмету и идеје како он
треба да се реализује. Родитељи и средина, такође, имају своје представе,
захтеве и жеље.
Пред наставницима су и могућности и жеље школе у којој ученици и
наставник раде, могућности специјализоване учионице за наставу
ликовне културе. Посебан изазов је комбинација између одређених
планова са једне стране и са друге стране креативним и стваралачким,
експерименталним, спонтаним стваралачким процесом наставе. Поред
свега наставници у настави ликовне културе имају задатке да промовишу
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експериментисање и истраживање, подстичу стваралачку мисао,
ослобођене од непосредне критике, подстичу изражавање личних идеја
и осећања, пренесу разумевање фаза у креативном раду и планирању
времена, развију свест код ученика и улози интуиције и естетских процеса,
охрабрују ученике да се играју са идејама без страха од грешки и олакшају
критичку евалуацију идеја. Ова настава треба да омогући ученицима да
буду ефикаснији у руковању будућим проблемима и циљевима, да се
продуби и прошири свест о себи и свету, и да се подстакне отвореност
за нове идеје.
Наставници и њихова улога у укључивању ИКТ у наставу
Интеграција ИКТ у наставни процес повлачи питање оспособљености
наставника за одабир, примену у настави, а пре свега спремност за
перманентно усавршавање и целоживотно учење јер се ИКТ развијају
свакодневно. Опремљеност специјализоване учионице визуелних
уметности информационо комуникационом технологијом најпре зависи
од самих наставника од његове жеље, хтења, посвећивања промени да
уведе савремене медије у своју учионицу. (Илић, 2009)
Наставник ликовне културе треба да развије приступе који обезбеђују
интеграцију различитих расположивих технологија у учионици. Алати
ИКТ-а помажу ученицима да повежу своју креативност визуелног света и
упознају се са изазовима у дигиталном добу. Све већи број наставника
ликовне културе је спремно да одговори на изазове, али постоји потреба
да се прво испитају могућности технолошких ресурса. Наставници су у
могућности да потпуно искористе потенцијал ИКТ-а у настави у
промовисању светских искустава кроз симулације, манипулације и
креативно стварање радова које тек треба искористити а које никада
раније нису могле бити искоришћене у конвенционалној настави ликовне
културе. Успех интеграције ИКТ-а зависи у великој мери од фактора који
ће на крају повећати намеру наставника да их користите у настави.
Џејн Хеклс (Jane Heckles) износи став да је примена ИКТ- а у настави
ликовне културе могућа у многим ликовним областима дизајн,
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фотографија, вајарство, колаж, мода, сценографија итд. али су разумевање
и обука наставника и ученика неопходни за коришћење у настави.
(Heckles, 2012)
Наставници на три начина реагују на рачунар као наставно средство.
Први се плаше новог начина образовања. Сматрају да рачунар може да
промени улогу и односу ученика и наставника. Они су против ове врсте
технике и против рачунара уопште. Разлог за овакво понашање је често
страх од руковања рачунаром, који им се чини јако компликованим. Они
сматрају да никад неће моћи да науче коришћење рачунара. Плаше се
да ће њихова знања постати старомодна и неће моћи да држе корак са
савременим наставним процесима, неће имати времена за учење поред
обавеза у школи. Други су одушевљени са појавом рачунара у школама.
Они знају (или су већ знали) да користе рачунар. Трећи пасивно чекају
да ли ће доћи до имплементације рачунара у наставу. Такви су доживели
различите реформе образовног система и када је јасно да рачунари нису
само играчке они остају и даље чекајући да се догоди нешто. (Raschke,
1998).
Аврил Ловлес (Avril Loveless) износи ставове о увођењу ИКТ у наставу
ликовне културе, ослањајући се на препоруке документа „Keys to
imagination ICT in art education“, он истиче неколико кључних фактора за
већу имплементацију ИКТ у наставу а то су: Стварање мреже наставника
ликовне културе, образовање наставника о коришћењу ИКТ у настави
ликовне културе, развој софтвера који се може користити у настави
ликовне културе и истраживања о бенефитима за наставу ликовне културе.
Поменути документ је скренуо пажњу на факторе који промовишу или
инхибирају развој креативног рада применом дигиталних медија у настави
ликовне културе: Перцепцији вредности наставе ликовне културе у оквиру
школе и заједнице и како се доживљава допринос ИКТ у уметности;
Мотивациони фактори који утичу на наставнике да примењују ИКТ у својој
настави. Неки наставници развили су лични интерес и компетенције у
коришћењу ИКТ али кључни фактори су спољашњи, други наставници,
уметници или институције које имају позитивне приступе коришћењу
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дигиталних технологија; Разумевање односа између дигиталних
технологија и креативних процеса. Креативни приступ коришћења
дигиталних медија који укључује низ других материјала и техника који
омогућавају ученицима да се играју идејама и истражују нове технологије;
Ресурси и финансијска средства, од планирања простора у
специјализованој учионици за наставу ликовне културе, обезбеђивање
средстава за набавку па до одржавања опреме; Стварање веза и
повезивање ученика и наставника са другим ученицима и наставницима,
институцијама културе и другим васпитно-образовним институцијама
различитих нивоа; Наставне стратегије за креативну примену ИКТ у
настави. Изазови за развијањем модела и дељењем искустава у примени
ИКТ. (Loveless, 2005)
ИКТ у настави ликовне културе, као и у другим областима учења, може
да побољша како ученичку тако и мотивацију наставника. Да би ИКТ
деловале најефикасније у школама, наставници треба да критички
процене предности и мане тако да избор и коришћење дигиталних
ресурса задовољава потребе ученика и учење као и да подржавају
ангажман, мотивацију и квалитет учења. Са друге стране наставницима
треба подршка за ефикасно увођење ИКТ у њиховој настави, у виду
техничког особља, педагошке стручности, одговарајућег хардвера и
софтвера, заједно са школском инфраструктуром и on line размену
искустава и сарадњу са колегама из окружења и света.
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СТВАРАЊЕ РАдОВА
ЛИКОВНИх И ВИЗУЕЛНИх
УМЕТНОСТИ УЗ ПОМОЋ ИКТ
Савремени медији су важни у свакодневном животу а визуелно
обликовани подаци су све значајнији преносиоци информација. Сходно
томе, настава ликовне културе треба да буде усмерена интересима и
потребама ученика за разумевањем и обликовањем ових материјала, да
се бави не само тумачењем и процењивањем садржаја већ да се бави
обликовањем визуелних материјала уз помоћ савремених медија.
Центар дигиталних медија за стварање у настави ликовне културе је
рачунар (или сличан уређај) који својим могућностима задовољава
коришћење специфичног софтвера у настави и везу на Интернет. Поред
рачунара морају се додати и различити периферијски уређаји који зависе
од потреба корисника. Сваки рачунар без обзира на модел, величину,
цену, квалитет, оперативни систем, без софтвера представља „збирку
могућности“. Корисник одабира, купује или преузима софтвер за свој
рачунар и кроз учење савладава могућности одређеног програма. Као и
код било које људске делатности корисник прво мора да научи да користи
алате (мада се код рачунара алатима називају поједине команде у
софтверу) а затим да их примењује према својим замислима и идејама.
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Рачунар нуди уметнику могућности као што су: исправљање грешака,
умножавање, произвољно комбиновање и рекомбиновање, сталну
повратну спрегу, повратност и визуелно-вишечулно обликовање ефеката
који могу да се изаберу из понуђене палете могућности. Рачунар је и
медијум за архивирање и комуницирање. (Grau, 2008: 261)
Уобичајена заблуда коришћења ИКТ у настави ликовне културе је да
ће увођење технологије заменити традиционалне медије и довести до
укупног реструктурирања образовања. Са растом примене ИКТ-а у
настави ликовне културе, неки наставници ликовне културе страхују да ће
традиционални медији, као што су оловка, угљен или акварел, бити
запостављени у корист софтверских заснованих апликација. Међутим ИКТ
олакшавају учење традиционалних техника и вештина а омогућавају већи
избор у стварању дела. Као и било које друге предложене технологије,
успешно усвајање ИКТ у великој мери зависи од дугорочне одрживости
и намере корисника да настави да га користите у настави ликовне културе.
Ако су рачунари икада били непријатељи уметности, то више није
тако. Више није потребно знање комплексних рачунарских језика за
коришћење рачунара. Боја, површина, облик, и линија и остали ликовни
елементи заменили су командне кодове у заборав за обичне кориснике.
Графички дизајнери су преиначили екран рачунара. Сада, од тренутка
када укључи рачунар корисник се налази у свету слика. Иако су неки
наставници ликовне културе оклевали да користе ИКТ у својој настави,
рачунари су „научили да говоре њихов језик“. Иако ће наставници
ликовне културе наставити да раде са традиционалним медијима ,
постоји много разлога зашто би требало да укључе ИКТ и рачунарску
уметност у своје учионице. Технологија и савремени медији нису
створени да се користе изоловано од традиционалних медија или у
изолованом културном контексту. Савремени и традиционални медији
се могу повезивати међусобно. Слично, се може видети на
традиционалним и дигиталним медијима за учење, често се комбинује
најбоље од оба окружења.
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Ученици не долазе у школу као празне странице по којима наставници
пишу већ са све више стечених знања и вештина у коришћењу савремених
технологија. Савремене технологије су у толикој мери присутне у њиховим
животима да их морамо укључити и у наставу ликовне културе. Савремени
медији додају атрактивност наставном процесу али ако се лоше примене
неће дати квалитативне промене. Може се догодити да се неадекватном
употребом савремених медија само закомпликује и учини неразумљив
процес учења, али засигурно ће изгледати модерно. Употреба савремених
медија зависи најпре од креативности наставника, да их уведе у наставу
на сврсисходан и оправдан начин а не само да би би их употребио по
сваку цену. (Илић, 2009)
Применом рачунара у настави ликовне културе ради се о
традиционалним педагошким концептима и праксом, само што се користе
нови медији, употребом софтвера за симулирање традиционалних алата
као што су четке и оловке. ИКТ се могу користити у настави ликовне
културе у следећим сегментима: примењеној уметности, мултимедијима и
интернету у 2Д или 3Д окружењу. У примењеној уметности: примењеној
графици, дизајну, архитектури, дигиталној фотографији и обради
фотографија. У области мултимедија: презентације, видео, анимације,
симулације, видео туторијали и компјутерске игре. Могућности интернета
Вагнер види у: презентовању свих радова визуелне уметности,
обликовању сајтова и Веб портала, израде видео упутстава и све облике
комуникације и сарадње. Рачунари за уметничке програме захтевају
хардвер високих перформанси са одговарајућим периферијама: скенере,
штампаче у боји, звучне картице, велике мониторе и дискове за
складиштење.
Киршенман и Пез (Johannes Kirschenmann, Georg Peez) су још 2004.
године препознали потенцијале ИКТ-а за стварање радова визуелних
уметности у настави ликовне културе. Ученицима је, због свакодневне
употребе рачунара, овај начин изражавања ближи, занимљивији и
интересантнији. Атрактивност и могућности софтвера за стварање радова,
које у много случајева није могуће урадити или је процес дуготрајан, је
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оно што ИКТ чини интересантне за наставу. Киршенман и Пез посебно
истичу могућности ИКТ у изради колажа, обраде и манипулацији
фотографија, изради презентација и видео радова, тродимензионалних
радова а истичу и могућности ИКТ у анализи уметничких радова, учењу
историје уметности и теорији форме и обликовања. (Kirschenmann и Peez,
2004)

ХАРДВЕР И СОФТВЕР
Пуна сарадња уметности и рачунара тече заједно са развојем
персоналних рачунара који су способни да брзо обраде податке, прикажу
велики број боја у графици велике резолуције насталих уз одговарајући
софтвер. У почетку, онога што што се може назвати електронска уметност
(или дигитална уметност, мада постоје правци у уметности који носе ове
називе, овде се мисли на све радове настале уз помоћ ИКТ-а), то су
једноставне дигиталне композиције које су имале првенствени задатак да
скрену пажњу да се уметници могу изражавати (стварати) уз помоћ
рачунара. Продор рачунара у област уметности је важан догађај, рачунар
даје снагу уметности, на неки начин то је скок из каменог у савремено
доба.
Хардвер и софтвер нам свакодневно доносе нове могућности које се
могу користити у уметничком стварању или у настави ликовне културе у
школама. Напредак софтвера је условљен напретком хардвера а битан
фактор у коришћењу је цена и једног и другог.
Рачунар је метамедиј истовремено је сет различитих медија и основа
за стварање нових медијских алата и нове врсте медија. Другим речима,
рачунар се може користити за стварање нових алата за рад у медијима,
тако што ће развити нове још-не-измишљене медије. (Manovich, 2008)
Хардвер
Уметнички оријентисани софтвери који подражавају традиционалне
ликовне медије су посебно дизајнирани за цртање и сликање, стварајући
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оригинални уметнички рад. Иако неки од њих нуде алате за рад са већ
постојећим сликама, нагласак је на уметности и на процес стварања.
Већина њих има алате које имитирају традиционалне ликовне медије, као
што су оловка, фломастери, различити пастели, акварел, акрил и уље али
многи од њих нуде разне необичне, нетрадиционалне алате. Уметнички
програми су дизајнирани да симулирају квалитете различитих
традиционалних ликовних медија, могу се изабрати различите алате
дигиталних медија као што су оловка, угљен, пастел, акварел, или уљану
боју за рад на различитим симулацијама квалитета површина. Поред
имитације традиционалних ликовних медија дизајниране су и специфичне
дигиталне алатке.
Савремени медији се ослањају на класичне ликовне медије Лев
Манович (Lev Manovich) сматра да су у суштинском смислу, упркос томе
што је током девете деценије двадесетог века технолошки и политички
преокрет условио да културна комуникација постане зависна од
компјутерских медија, све кључне технике модерних визуелних
комуникација развијене у првој и другој деценији двадесетог века: фото
и филмска монтажа, колаж, класични филмски језик... Од тада до данас
само су усавршавани и развијани ови технолошки облици (Manovich, 2001,
58-59)
Заједно са рачунаром, екран (било да се ради о CRT, LCD, LED или
било ком сличном излазном уређају) је главно средство комуникације са
било каквим информацијама или манипулацијама дигиталним подацима.
Класични екран је равна правоугаона површина намењена за фронтални
преглед а делује као прозор у други простор. Екран има два основна
формата чији називи потичу из уметности, хоризонтални - landscape
(пејзаж) и вертикални portrait (портрет) (Manovich, 1995) У новије време
се појављују и закривљени екрани. Стандардни миш са сликарским
програмима ограничава спонтаност и осећај сликарске четке, тако да
уметници чешће користе дигиталне табле за цртање или екране осетљиве
на додир у комбинацији са дигиталном бежичном оловком осетљивом на
притисак.
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Конвергенција рачунара и мобилног телефона, постепено је довела
до развоја таблет рачунара. Основна предност таблет рачунара лежи у
томе што има велики број могућности једног класичног рачунара, али је
преносив и врло лаган, те омогућава људима да раде и ван канцеларије
и да се повежу на интернет где год постоји сигнал за бежични интернет.
Скенер (енг. scaner) уз чију помоћ се могу дигитализовати различити
предлошци од текста до фотографије у различитим варијацијама. Постоје
и 3Д скенери и служе за скенирање тродимензионалних објеката који се
дигитализују у неком од 3Д софтвера. У настави ликовне културе скенери
се могу користити за дигитализовање радова који се касније се могу
обрађивати и дорађивати у различитим софтверима.
Штампачи у боји који омогућавају материјализацију дигиталних
радова на различитим материјалима који се крећу од папира до
различитих платна или других подлога (дрвета, метала итд.). 3Д штампач
је врста индустријског робота који на основу тродимензионалног
рачунарског објекта (створене у неком од софтвера за 3Д) израђује
реални 3Д објект.
Кориснички софтвер
Стварање радова уз помоћ ИКТ је савремен начин визуелног
изражавања ученика. Употребом различитог рачунарског софтвера и
периферних уређаја ученици могу да стварају радове визуелних
уметности (цртежи, слике, колажи, 3Д радови, радови примењених
уметности, архитектуре, фотографије, анимирани и цртани филмови,
филмови...) који могу настати током наставе или радом код куће. Софтвери
могу бити инсталирани на рачунару или се могу користити директно са
интернета. Софтвер који се може користити комерцијалан, отвореног кода
или бесплатан.
Живимо у култури софтвера, то јест, култури где производња,
дистрибуција, и комуникација већине садржаја и свог искуства настаје
посредством софтвера. (Manovich, 2012) Велики број софтверских
компанија и програмера у свету чине софтверску индустрију. Софтвер
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може бити јако профитабилна индустрија: Током времена софтверска
индустрија се све више специјализовала, па постоје софтверске компаније
које су окренуте специфичним софтверима. Поред комерцијалног
софтвера постоје и непрофитне софтверске организације које
дистрибуирају бесплатан софтвер или је са концепцијом отвореног кода
(енг. open source) који корисници сами унапређују и модификују.
Софтвери који се могу користити у настави ликовне културе са једне
стране опонашају традиционалне ликовне технике, са у много пута
уверљивим резултатима, бескрајним бројем варијација и могућностима
за експериментисање. Са друге стране ИКТ су донеле нове могућности
обраде и стварања радова визуелних уметности које нису до сада биле
могуће традиционалним ликовним техникама. Технологија ће се
временом све више развијати и доносити нове могућности било у домену
традиционалних ликовних техника или неких нових. Способност
технологије да се експериментише, истражује уз велики број варијација,
да подражава технике, са могућношћу враћања на претходне кораке у
раду су само неке од нових могућности за ученике и њихове наставнике.
И поред свих могућности технологија не треба да потпуно замени и
потисне традиционалне ликовне технике и инструкције наставника, а
добар је начин да се користи уз класичне медије и алате. Многе школе уз
традиционалне уметничке технике уче коришћењу технике засноване на
технологији.
Уметнички софтвер је медиј за истраживање, ученици су у могућности
да сниме и сачувају идеје брзо, манипулишу линијама и бојом, модификују
и манипулишу фотографијама. Ученицима су на располагању дигитално
цртање и сликање, манипулације сликама, видео монтажа, 3Д
конструисање, анимација уз помоћ одговарајућег софтвера и
периферијских уређаја (скенера, штампача, видео камера, видео бима и
сл.), Различити софтвери могу да омогуће ученицима, који не поседују
вештине са традиционалним ликовним медијима, да своје идеје представе
на њима ближи и лакши начин. Захваљујући рачунарској технологији
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грешке се могу лако исправити, што доводи до
експериментисања, који се налази у срцу креативности.

промоције

Софтвер се развија и унапређује свакодневно, напредак софтвера
условљен је напретком рачунара и рачунарске технологије. Софтвери су
још увек уско специјализовани, и не постоје свеобухватни софтвери (мада
се може наслутити да се иде у овом правцу) који ће задовољити
различите уметничке захтеве за цртањем, сликањем, манипулацијама
фотографијом, графичким дизајном, рад са 2Д и 3Д објектима и
анимацијом. Оваква ситуација увелико зависи од развоја хардвера.
Софистициран софтвер и нове on line колаборације помажу
ученицима различитих способности да стекну кључне уметничке
компетенције и вештине. У уметности, као и у животу уопште, технологија
је променила све - или, тачније, скоро све. У настави уметности у школама
јавља се могућност да се уз помоћ разноразног уметничког софтвера
пружи могућност далеко већем броју заинтересованих ученика да се
визуелно изразе. Класичним приступом талентовни појединци уче
сликање, цртање, графику и др. од квалификованих наставника, такав
приступ функционише за неколико повлашћених ученика. Технологија у
служби уметности и уметничког образовања мења све то. Различити
софтвери доносе могућности које свима омогућавају симулације, како
традиционалних тако савремених, медија за стварање визуелних радова.
Софтвер се може користити за стварање цртежа, слика, 3Д модела,
анимација, видеа. ИКТ пружају велике могућности и могу да представљају
субституцију традиционалних медија али такође постоји потреба за
тактилним осећајем глине, боје и осталих материјала. Технологија не
замењује традиционалне технике и инструкције наставника, али је добар
начин да се користи уз класичне медије и алате. Многе школе уз
традиционалне уметничке технике уче коришћењу технике засноване на
технологији.
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ПОЈМОВНИК
Глобализација - Појам глобализација (лат. globus ‒ целокупан, укупан)
упућује на нешто што је глобално, односи се на читаву планету,
планетарно, целокупно. Глобализација је скуп прекограничних процеса
покренутих незапамћеним развојем модерне технологије. Глобализација
се може сагледати из различитих углова па се може дефинисати као
модерна форма и загонетни феномен који садржи вишеструке и
драстичне промене у свим димензијама живота. Упркос способности да
презентује промене и укључује цели свет, неки истраживачи запажају да
највећу улогу ипак имају информацијске технологијекоје стварају глобалну
мрежу међу људима у различитим крајевима света те енглески језик који
се користи као глобални језик у свету. Она је свуда око нас – она је ту када
укључимо ТВ, када отворимо новине, када укључимо компјутер, тема је
разговора док идемо у куповину. У основи глобализација је чврста
интеграција земаља и народа света, а исказује се рушењем вештачких
баријера за проток робе, услуга, капитала, знања и људи преко граница.
Глобализација је могућност деловања у тренутку на дистанци што уједно
значи да информацијама можемо приступити било кад и у било којем
временском периоду. Тако, на пример, целокупно студирање може се
завршити, а да се студенти физички не сретну на предавањима. Овде се
не мисли само на face to face интеракцију, него и на доступност
образовања великом броју људи.
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Ликовна култура - Назив предмета из области визуелних уметности
у Србији. У свету се користе различити термини да би се описао наставни
предмет који се бави визуелним уметностима, а у складу са представом и
циљевима које државе имају о овој настави. Међутим, Образовни
стандарди за крај обавезног образовања користе термин Визуелна
уметност и овај документ објашњава овај појам на следећи начин:
„Термином визуелна уметност обухваћени су традиционални медији
ликовних и примењених уметности (цртање, сликање, вајање, графика,
керамика, костимографија...), савремени медији (телевизија, филм, сви
облици дизајна и дигиталне уметности...), архитектура, фолклорна
уметност, уметнички занати (ткање, грнчарија, накит, радови у дрвету,
папиру и другим материјалима).“ (МПРС, 2010: 62)
Александра Јоксимовић у опсежном чланку о називу наставног
предмета у свету и код нас износи; „Кад се осврнемо на називе предмета
који као свој садржај имају визуелне уметности, видимо да у већини
високоразвијених земаља преовлађује назив Уметност или Уметности (а
односи се заправо на визуелне уметности), или управо назив Визуелне
уметности. Тамо где су све уметности у млађим разредима интегрисане,
где се предмет у тој фази школовања назива Уметничко васпитање или
слично, када предмет у старијим разредима добије статус издвојеног, он
носи назив Визуелне уметности или Уметност(и). (Јоксимовић, 2008: 616)
Информационе и комуникационе технологије (ИКТ) (енг. Information
and communications technology-ICT) обухватају рачунарски хардвер и
софтвер и средства електронске комуникације који се користе за
прикупљане, обраду, чување и размену информација, укључујући
одговарајуће услуге и садржаје. ИКТ се често користи као синоним за
проширене информационе технологије (ИТ), али је прецизнији термин
који наглашава улогу обједињене комуникације и интеграцију
телекомуникација, рачунара, софтвера, и аудио-визуелних система, који
омогућавају корисницима да приступе, размењују, преносе и манипулишу
информацијама.
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Скраћеница ИКТ је коришћена од стране академских истраживача од
1980, али је постала популарна након што је коришћена у Националном
курикилуму за Енглеску, Велс и Северну Ирску за 2000. год. (енг. National
Curriculum for England, Wales and Northern Ireland) који је потписао Денис
Стивенсон (Dennis Stevenson).
Информациона технологија (ИТ) се, од стране Америчке асоцијације
за информационе технологије, дефинише као „изучавање, дизајн, развој,
имплементација
и
подршка
или
управљање
рачунарским
информационим системима (ИС), софтверским апликацијама и
хардвером“. ИТ користе рачунаре и рачунарске програме да конвертују,
ускладиште, штите, обраде, безбедно шаљу и примају информације.
На Веб порталу УНЕСК-а о Информационим и комуникационим
технологијама се износи да оне могу допринети универзалном приступу
образовању, правичности у образовању, испоруци квалитета учења и
наставе, стручно усавршавање наставника и ефикаснијег управљања
образовањем, управљањем и администрацијом. УНЕСКО сматра да треба
холистички и свеобухватно приступити промоцији ИКТ у образовању.
(uNESCO, без датума)
Комуникација - Појам комуникација (лат. Comunicatio ‒ општење) има
више значења: чин којим нешто постаје опште; међусобно контактирање;
међусобно уочавање; саобраћање људи међу собом; међусобна размена
порука и обавештења. Овај појам се користи у значењу слања и примања
порука, вести, информација. У издвојено педагошком смислу термин се
користи за означавање саопштавања, преношења и размене порука у
процесу васпитања и образовања, међу главним факторима тог процеса
– ученицима и наставницима, као и свима онима који непосредно, или
посреедно, учествују у том процесу: стручна служба у школи, менаџерски
тим у школи, служба за саветовање и стручни увид и надзор, родитељи
ученика и сл. (Јакшић 1996: 244). Посебан значај има појам масовне
комуникације под којим смо подразумевали средства широке међуљудске
комуникације (позориште, филм, радио, ТВ програм, штампа, итд.) који
има велики утицај на ученике.
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Култура - Под појмом култура (лат. Cultura ‒ обрађивати,
оплемењавати, неговати, бринути се) подразумева укупност свега што је
резултат човековог историјског стваралаштва, као и делатности којима се
то стваралаштво изводи, чува или негује. Исто тако, под овим појмом се
подразумева „целокупан начин живота једног народа” (Мимица,
Богдановић 1997: 268). Овај појам се користи за означавање културе
памћења историјске прошлости, културе политичког дијалога,
традиционалне културе, културних потреба, културе опхођења, културних
образаца, културног развоја, културних промена, истраживања у области
културе, итд.
Образовна технологија је интердисциплинарна научна област која
се бави, проучавањем и анализом ефикасне употребе савремених
технологија у образовању. Њени налази усмерени су превасходно на
школе, високе школе и факултете, али су такође важни за системе
образовања на даљину због кључне улоге коју технологије/медији имају
у тим системима. Образовна технологија се развијала преузимањем
елемената организационих наука, психологије, комуникологије, теорије
медија, механике и електротехнике. (Keegan, 2004 по Даниловић, 2009)
Како наводе П. Мандић и Д. Мандић, образовна технологија обухвата
познавање ученика, утврђивање циљева њиховог образовања,
прецизирање могуће организације наставе, планирање садржаја
образовања, избор метода и наставних средстава, одређивање положаја
наставника и ученика у настави и вредновање остварених резултата
наставе и учења. Технологија образовања укључује организацију,
реализацију и верификацију процеса наставе и учења. Зато је она
суштински фактор наставе и учења а не техника или средство којим се
користи наставник (П. Мандић и Д. Мандић, 1996: 42).
Образовна технологија како се наводи у Педагошком лексикону је
систематски и организовани процес примене савремене технике и
технологије у побољшању квалитета образовног процеса (ефикасност,
оптималност, реалистичност итд.); систематски начин конципирања
извођења и вредновања образовног процеса, тј. учења и наставе, уз
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примену и помоћ савремене образовне наставне технике. Обухвата
наставна средства, методе и организацију рада и односе, тј. понашање
свих учесника у наставном процесу. Користи се и термин наставна
средства, иако нису синоними (Педагошки лексикон, 1996: 334).
Целоживотно учење (енг. lifelong learning или long life learning) Овај
појам се односи на учење током целог живота и односи се на читав
спектар формалног, неформалног и информалног образовања.
Целоживотно учење је перманентно, трајно, континуирано образовање
(енг. permanent education) а представља активност учења током живота,
са циљем унапређивања знања, вештина и способности унутар личне,
грађанске, друштвене и пословне перспективе. Подразумева схватање
образовања као континуираног аспекта свакодневног живота стицање и
осавремењавање свих врста способности, интереса, знања и
квалификација од предшколског до доба после завршетка радног века,
унапређење и развијање знања и способности које ће омогућити људима
прилагођавање „друштву знања“ и „друштву учења“ и активно учешће у
свим сферама друштвеног и економског живота и утицаја на личну
будућност.
Електронско учење (Е-учење, eng. Е–learning) представља примену
савремених мултимедијалних технологија и Интернета која је оријентисана
на ученика и његове потребе а у циљу унапређивања квалитета процеса
учења и бољег приступа материјалима и услугама. Електронско учење се
може најкраће дефинисати као примена информационих и
комуникационих технологија у процесу наставе/учења, у циљу
ефективнијег наставног процеса. (Eu Commission, 2008).
Електронско учење представља електронске изворе информација
структуриране тако да ученици могу на једноставан начин да претраже и
проуче садржаје претворене у дигиталне формате. Приступ
информацијама се омогућава из школе, куће, библиотеке или било које
ликације где постоји рачунар са приступом Интернету. Садржаји могу бити
архивирани на CD ROM-овима, серверу рачунарске мреже Интранету или
Интернету. (Мандић, 2003: 50)
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Електронско учење је шири појам од појма onlajn учење јер се оно
може реализовати и када рачунар нема излаз на Интернет већ се одвија
на рачунарима који нису на мрежи или су само у локалној мрежи без
коришћења Интернета. (Eu Commission, 2008)
Уметнички софтвер, специфичан софтвер (за 2Д и 3Д) првенствено
намењен уметницима различитих профила, (дизајнерима, графичким
дизајнерима, архитектама и осталим ликовним и примењеним
уметницима), који користе дигиталне медије за своје стваралаштво. Ове
софтвере користе углавном само професионалци због његове високе
цене, a nеки од најпознатијих су Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, Adobe
In design, Corel painter, Autodesk 3D Max, Archicad.
Онлајн учење (eng. Online learning) је појам којим се означава учење
организовано путем мреже. Постоји много терминиа везаних за online
образовање. Неки од њих су: виртуелно образовање (енг. virtual
education), образовање путем Интернета (енг. Internetbased education),
образовање путем Веба (енг. web-based education) и образовање путем
компјутерске комуникације (енг. education via computer-mediated
communication). (Keegan, по Paulsen, 2002)
М-учење - Појам м-учење (од енг. mobile learning) односи се на учење
уз поруку „Било када, било где!“. Ради се о коришћењу мобилних уређаја
за приступање информацијама. Различита значења који покривају читав
низ сценарија кориштења укључујући е-учење, образовне технологије и
образовање на даљину, која се фокусира на учење са мобилним
уређајима. Мобилно учење се дефинише као: „Учење на више контекста,
кроз социјалне интеракције и садржаје, коришћењем личних
електронских уређаја“. (Crompton, 2013: 4)
Мултикултурализам - Овај појам се користи у контексту тражења
једнакости међу различитим културама нашег друштва, као и у контексту
чувања разноликости култура. Термин мултикултурализам се користили у
контексту теоријске расправе о толеранцији, разумевању, схватању,
прихватању, односно у контексту синтагме мирољубива коегзистенција
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међу религијама, нацијама, народима, етничким заједницама и
припадницима различитих географских области.
Слобода у васпитању - Под појмом слобода у васпитању сматра се
право васпитаника да слободно одлучује о свом школском напредовању
(садржаји, темпо, ниво, правци развоја и др.) и да добије оно образовање
и васпитање које њему као појединцу највише одговара (школа по мери
ученика).
Социјализација - Социјализација (лат. socius ‒ друг) подразумева
процес којим човек развија своје функције неопходне за пасивно и
активно учествовање у друштвеним односима. Социјализација омогућава
размену искустава, аргумената, информација, идеја, постизања
компромиса, толераниције културних и других различитости, чиме се
развијају вештине ненасилног комуницирања, удруживања, преферирања
заједничког добра и формирања особина личности демократски
вредносних оријентација и просоцијалног понашања (Илић 2012: 109).
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РЕЦЕНЗИЈЕ
Рукопис монографије Школа и ИКТ- могућност примене и перспективе
развоја у настави ликовне културе аутора доц. др Војислава Илића и доц.
др Тамаре Стојановић Ђорђевић настао је као резултат вишегодишњег
темељног и систематичног проучавања домаће и стране педагошке и
методичке литературе о школи и информационо- комуникационој
технологији.
Аутори ове монографије пошли су од схватања да је васпитање битна
основа напретка друштва, као и од чињенице да је васпитање увек
друштвено условљено. Посебан акценат дали су улози и положају главних
фактора тог процеса, ученика, наставника и наставних садржаја. Аутори
уочавају да су васпитање и образовање вечно живи, динамични процеси.
Зато праксу васпитања и образовања, а посебно њихов сегмент који се
реализује у институцији система- школи, треба мењати у складу са
променама у друштву, али и променама у науци, техници и технологији.
Књига обилује примерима теоријских и практичних решења успешног
рада у школи, чиме се нуде нови концепти организације и реализације
тог процеса у којима је ученик централни субјекат, а наставник има улогу
режисера , креатора, водитеља, онога ко подстиће на активност, мотивише
и усмерава ученике да властитим активностима, упознају објективну
стварност.
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Аутори у овој монографији посебан значај дају улози савремених
медија, пре свега у школи а затим у настави ликовне културе, где на врло
јасан начин истичу да је императив да настава ликовне културе треба
да буде усмерена потребама и интересима ученика који одрастају у
дигиталном свету, што заправо значи не само за учење, већ и за
креирање, стварање радова и визуелне уметности. Употребом ИКТ-а
проширују се сазнајна и изражајна средства у настави ликовне културе,
савремени медији у великој мери проширују могућност уметничког
изражавања, комуникацију, перцепцију и индивидуализацију у настави. У
данашњем свету, неговање ученичке креативности, је од кључног значаја
за интеграцију дигиталних технологија.
Научни допринос ове монографије огледа се у критичком
сагледавању ИКТ-а у настави ликовне културе, као и чињеници да
проблематика којом се иста бави, није у домаћој у страној литератури
довољно обрађена. Монографија је намењена студентима који се
припремају за позив наставника ликовне културе, као и студентима
учитељских, педагошких факултета, педагозима, стручним сарадницима и
осталим учесницима васпитања и образовања.
Због свега реченог најтоплије препоручујем да рукопис књиге Школа
и ИКТ- могућност примене и перспективе развоја у настави ликовне
културе аутора доц. др Војислава Илића и доц. др Тамаре Стојановић
Ђорђевић буде штампан и тиме постане доступан свима онима којима је
намењен.

Проф. др Младен Вилотијевић
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Већ се по наслову осећа да постоји више разлога за настанак овог
дела. Аутори монографије Школа и ИКТ - могућности примене и
перспективе развоја у настави ликовне културе, др Војислав Илић и др
Тамара Стојановић Ђорђевић јесу занимљиви и успешни професионалци,
као и педагози и дидактичари, несебично посвећени будућности младих.
То се огледа у елоквентности, критичности, суптилности презентација
оног што је допринос претходника. Отворен је простор за иновативне
садржаје, током учења и поучавања. Према фреквентности и динамици
издавања може се сматрати веома искоришћеним.
Графички обим монографије рационализовали су у прилог повећању
изражајних и значењских потенцијала дела. Приметна концизност овог
рукописа (монографије) закључује се читањем текста, егзактна нарација,
сажимање у прилог евиденције компетентности погледа и приступа. У
времену надметања култура у учењу , поучавање добија у брзини,
динамичности, евидентности. Све хита у том правцу. При томе су чести
колатерали, пратећи деформитети од којих су најчешћи смањивање
теоријског дигнитета проучавања, са убрзањем и поједностављењем
комуникације, у овом случају школа и ИКТ. Чувајући будно границе
учености и истинитости, објективности итд. својим вишедеценијским
радом аутори утичу на јачање и овог стуба и ослонца успешног учења и
поучавања. Осећа се утицај критеријума и норми великог дидактичара
проф. др Младена Вилотијевића, подршка ауторима са нашег најстаријег
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Универзитета, чијем саставу припада најпрестижнији Учитељски факултет
у земљи.
Школа и ИКТ - могућности примене и перспективе развоја у настави
ликовне културе, се данас заснива на новим сазнањима карактеристичним
за XXI век, на електронским системима учења и поучавања. Деца данас
расту уз ТВ, дигиталне и електронске системе, за које су писање оловком
и рад са папиром престари. Деца већ данас комуницирају аудитивно и
визуелно, дигитално доступним техникама. У секундама добијају и
достижу релевантне изворе сазнања и користе их до невиђених граница
интезивирајући тако потенцијале учења. Усмена и скриптивна нарација у
класичним визијама, већ постају неподношљиво досадни и спори за
савремене генерације ученика.
Ученици дневно комуницирају са узорима говора, језика,
информаторима са ТВ екрана и монитора, са спикерима и ораторима,
мајсторима речи, изговора, дикције, интонације, мисаоног поретка у
излагању, који су постали нови, медијски ефикасни па и ненадмашиви, ма
колико то старине наставници тешко подносили. Ван класичне школске
учионице настале су најсавременије електронске учионице и весници
дигиталних школа
и система поучавања и учења. Поучавање,
информативни део учења, до савршенства је презентиран на екрану.
Као први читалац, у својству рецензента, са уваженим проф. др
Мледеном Вилотијевићем и др Сањом Филиповић, имам прилику да
предочим прве утиске о књизи, а понирање у садржај дела, његове
теоријске и инструктивне потенцијале, догодиће се на столу за учење
студената. Као што аутори траже најбољи начин да заинтересују,
подстакну, упуте студенте, надати се да ће студенти одговорити на труд
својих професора, узвратним учењем и учењем учења, да ће израсти у
праве педагоге, у узоре својим ученицима, достићи академска звања
мастера, доктора наука, у наставнике теоретике, у високе интелектуалце
са богатом педагошком и дидктичко-методичком културом.
У том смислу, др Војислав Илић и Тамара Стојановић Ђорђевић,
Србијанци по завичају, Европејци по педагошким погледима и педагошкој
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култури, учинили су искорак у ново поље педагошко-дидактичког
стваралаштва. У том контексту Школа и ИКТ - могућности примене и
перспективе развоја у настави ликовне културе је актуелно и модерно
дело. Студенти који имају такав теоријски ослонац, прирпемају се за
дигиталну школу која ,,космичком“ брзином долази у сусрет будућим
радозналцима, онима који уче.
Препоруке које су у својој књизи понудили аутори, представљају
свеже и веома инструктивно дело из породице педагошких дисциплина
на српском језику. Зато са садовољством препоручујем да књига Школа
и ИКТ - могућности примене и перспективе развоја у настави ликовне
културе аутора доц. др Војислава Илића и доц. др Тамаре Стојановић
Ђорђевић буде објављена на тај начин буде доступна студентима ликовне
културе, студентима учитељских факултета, школским педагозима и свима
онима који се баве васпитно-образовним радом.

Проф. др Сефедин Шеховић
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Монографија Школа и ИКТ - могућности примене и преспективе
развоја у настави ликовне културе аутора др Војислава Илића и др Тамаре
Стојановић Ђорђевић представља изузетно значајан прилог теорији и
пракси савремене педагогије и дидактике, а посебно методике наставе
ликовне културе. Дело је вишеслојно и обухвата велики број важних
питања која се преламају у савременој васпитно-образовној пракси,
нудећи низ аргументованих одговора, емпиријски проверених и
примењивој у данашњој школи.
Дело прожима веома изражена когнитивно-развојна предагошка
концепција утемељена на схватању целовитог, интегралног образовања
личности у свим аспектима развоја, а кроз призму вредних хуманистичих
идеја доајена савремене педагошке мисли и праксе којима су аутори
поткрепили и додатно оснажили своје тврдње. Посебно вредни сегменти
књиге су управо они који осветљавају актуелну тему примене
информационо-комуникационих технологија (ИКТ) у образовању, и уже,
примене нових технологија у настави ликовне културе, те развојне добити,
како за појединца, тако и друштво у целини.
Књига је расчлањена по поглаваљима која крећу од општих
педагошких тема везаних за детерминисање кључних појмова као што су:
васпитање, образовање, школа, наставник, ученик, курикулум,
комуникација, а потом разрађују специфична питања уже области
методике наставе ликовне културе кроз појмове везане за: наставу
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уметности, примену ИКТа у настави уметности, алате, програме, онлајн
ресурсе и компетенције ученика, као крајњи циљ процеса учења.
Сваки од наведених појмова су детерминисани у свом основном
значењу, детаљно образложени и критички вредновани, нудећи
читаоцима могућност да идентификују вредне педагошке идеје у светлу
савремене наставе, као и да у својој пракси примене нове методичке
приступе у настави ликвне културе, поебно када је у питању ИКТ.
Савремено друштво се данас плуралистички отвара ка сазнањима и
иновацијама у природним и друштвеним наукама, новим технологијама
и процесима рада, као и уметности, имплементирајући их у свакодневни
живот и рад савременог човека, свакако захтевају експертизу која
објашњава узрочно-последичне односе образовања и нових технологија,
посебно реперкусија на компетенције младих за живот и рад у свету који
се убрзано трансфорише. Управо је ово публикација која нуди концепцију
ликовне педагогије у светлу савремених медија и комуникација, а који су
незаобилазни као средство, садржај и медиј у развијајућој настави
уметности, али уз уважавање основних педагошких постулата утемељених
на вредним педагошким теоријама модерног доба које не заборављају
да су ученик и његов интегрални развој у центру овог процеса.
Са великим задовољством препоручујем Издавачу да објави ову
вредну публикацију под називом Школа и ИКТ - могућности примене и
преспективе развоја у настави ликовне културе, која ће, са сигурношћу
бити веома прихваћена у нашој педагошкој пракси и допринети да се она
обогати вредним идејама експерата и аутора ове књиге др Војислава
Илића и др Тамаре Ђорђевић, а који су стручној и широј јавности
понудили нова, вредна и корисна знања толико потребна савременој
школи.

Проф. др Сања Филиповић,
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Војислав Л. Илић дипломирао на Ликовном одсеку Перагошког
факултета у Ријеци, специјалистичке студије Методике наставе ликовне
културе на Учитељском факултету у Београду, докторску дисертацију
одбранио на Учитељском факултету у Београду са темом Информационокомуникациона технологија као фактор подизања квалитета наставе
ликовне културе.
Предаје на Факултету уметности Универзитета у Приштини са
привременим седиштем у Косовској Митровици, Филолошко-Уметничком
факултету Универзитета у Крагујевцу и хонорарно ангажован на Државном
Универзитету у Новом Пазару. Преаје предмете који су везане за методику
наставе ликовне културе на основним и мастер студијама.
Објавио је више десетина чланака, у домаћим и страним часописима,
који се првенствено баве наставом ликовне културе, ИКТ у настави
ликовне културе и образовањем уопште, учествовао на више десетина
научних скупова у земљи и иностранству. Објавио је монографију
Информационо-комуникациона технологија у настави ликовне културе,
а коаутор је монографије Примена модела развијајуће наставе: корак до
савремене школе.
Учестовао у више домаћих и међународних пројектата, из домена
ликовне педагогије и образовања. Члан је више струковних удружења
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чије је превенствено поље интересовања настава уметности. Аутор и
коаутор више акредитованих семинара за стручно усавршавање
запослених у образовању. Учестовао је у различитим комисијама за
ликовне конкурсе и сродне активности, био члан обласног тима за
уметност и предметног тима за Визуелне уметности у оквиру Реформе
основног и средњег образовања у Републици Србији, координатор је
предметне секције за наставу ликовне културе Друштва предметних
дидактичара Србије.
Члан је редакцијског колегијума часописа Образовна технологија а
рецензент је за часописе Journal of Subject Didactics, Učenje i nastava,
Artefact и Наслеђе. Оцењивач је рукописа уџбеника Министарства
просвете науке и технолошког развоја Републике Србије.
Учесник је на преко сто међународних и домаћих изложби, а
интензивно се бавио графичким дизајном. Добитник је неколико награда
за сликарство и графички дизајн
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Тамара Стојановић Ђорђевић, Запослена је на Филолошко –
уметничком факултету у звању доцента за ужу научну област Педагогија.
Предаје и на Високој спорстској и здравственој школи у Београду.
Докторирала је на Филозофском факултету у Бањој Луци 2014. године, на
Катедри за Педагогију.
Води предавања и вежбе из педагошке групе предмета на свим
одсецима на Филолошко – уметничком факултету. Њено поље
интересовања обухвата подручје школске педагогије, којом се бавила у
свом дипломском, магистраском раду, докторској дисертацији,
монографији и објављеним научним и стручним радовима.
Аутор је Монографије „Школа – темељна знања о прошлости,
актуелним проблемима и перспективама развоја“ чији је издавач
Филолошко– уметнички факултет у Крагујевцу, као и књиге „Лексикон
одабраних педагошких појмова“. До сада је објављивала радове у
часописима националног и међународног значаја, као и зборницима
националног и међународног значаја. Реализатор је семинара за стручно
усавршавање наставника, као и Образовног центра фудбалског савеза
Србије (Едукација за стицање УЕФА Б лиценце).
Истраживач је на пројекту „Друштвене кризе и савремена српска
књижевност и култура: национални, регионални, еврпски и глобални
оквир“ бр. пројекта 178018, чији је носилац Филолошко–уметнички
факултет у Крагујевцу, а који финансира Министарство за науку и
технолошки развој Републике Србије.

233

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
37.091.3::73/76(0.034.2)
373.3/.5(497.11)(0.034.2)
ИЛИЋ, Војислав, 1958Школа и ИКТ [Електронски извор] : могућности примене и перспективе развоја
у настави ликовне културе / Војислав Илић, Тамара Стојановић Ђорђевић. Косовскa Митровицa ; Звечан : Универзитет у Приштини, Факултет уметности,
2021 (Крагујевац : МБ линија). - 1 електронски оптички диск (CD-ROM) ; 12 cm
Системски захтеви: Нису наведени. - Насл. са насловног екрана. - Тираж 150. Појмовник. - Рецензије / Младен Вилотијевић, Сефедин Шеховић, Сања
Филиповић. - О ауторима. - Библиографија.
ISBN 978-86-83113-47-7
1. Стојановић Ђорђевић, Тамара, 1981- [аутор]
а) Ликовна култура -- Настава -- Методика б) Основне школе -- Наставни план
и програм -- Србија
COBISS.SR-ID 32531209

234

