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РЕЗИМЕ 

Информационе и комуникационе технологије (ИКТ) интензивно 

мењају наш свет, оне су постале свеприсутне и прожимају наше животе, 

а данас покушавамо да их што сврсисходније искористимо и у 

образовању. За употребу ИКТ увелико преовлађују позитивни ставови о 

примени у настави, оне су постале саставни део процеса учења и 

подучавања у школама у скоро свим наставним предметима а настава 

ликовне културе је до сад била место релативно спорог усвајања ИКТ-а у 

настави. 

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.  

Овај рад приказује могућности за већу примену ИКТ-а у настави 

ликовне културе. У теоретском делу су дата су виђења различитих 

аутора за примену у настави ликовне културе, а у емпиријском су 

спроведена истраживања која имају за циљ да испитају ставове ученика 

и наставника и утицај ИКТ на постигнућа ученика у настави. 

На основу свих показатеља информационо-комуникационе 

технологије пружају велике могућности за учење, подучавање, стварање 

радова ликовних и визуелних уметности.. 
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Увођење ИКТ-а у наставу ликовне културе не треба да значи 

одбацивање традиционалних ликовних медија, већ се повећавају 

могућности за учење и подучавање, презентацију и стварање ликовних 

радова и радова визуелних уметности. Може се говорити и о повећању 

избора у настави, повећању избора средстава за учење и стварање, а на 

крају и о повећању индивидуализације у настави.  

Кључне речи: Настава ликовне културе, образовна технологија, 

информационо-комуникационе технологије 
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SUMMARY 

Information and communication technologies (ICT) intensively change 

our world every day, they have become omnipresent and permeated our lives 

in so many ways, and, today, we are trying to find purposeful use for them in 

education as well. Positive attitudes on ICT usage in education are largely 

predominant now, they have become integral part of the learning and 

teaching process in almost all subjects in schools, although art education has 

so far been relatively slow to introduce ICT in  the classrooms. 

Students come to school with a rich experience, interested in 

information communication technologies and experienced in their use, which 

is a good prerequisite and motivation for upgrading these skills in school.  

This paper shows possibilities for larger use of ICT in the art education. 

The theoretical part of the paper presents views of different authors on how 

to apply ICT in the art classes, while the empirical one presents the research 

conducted with a goal to examine attitudes of students and teachers, and the 

impact of ICT on student achievements in the classroom. 

Based on all the indicators, information-communication technologies 

offer great opportunities for learning, teaching, creating works of visual art. 

Introduction of ICT in the art classes should not mean rejecting 

traditional art media, but actually increasing opportunities for learning and 

teaching, presentation and creation of works of art and works of visual art. It 
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can also mean increasing choices in education, increasing the range of tools 

for learning and creating, аnd finally increasing the individualization in the 

education.  

Key words: Art classes, educational technology, information and 

communication technologies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



————————————————————————————————— ▲▼▲ 

 9 

 

 

 

 

 

САДРЖАЈ 

Увод           14 
Основни појмови и терминолошке одреднице    19 
 

I Теоретска разматрања       25 
 

1. Промена у образовању        26 
1.1 О традиционалној настави        27 
1.2 ИКТ, образовање, настава       28 
1.3 Европа 2020         38 
 

2. Савремена уметност и ИКТ       41 
2.1 Савремени медији         43 
2.2 Принципи функционисања нових медија    44 
2.3 Развој уметности која користи ИКТ     46 
2.4 Уметници и ИКТ – Уметност у дигиталном добу   50 
2.4.1 Уметност и интернет       53 
 

3. О настави ликовне културе       57 
3.1 Карактеристике наставе ликовне културе    65 
 

4 Е-учење (E-learning)        69 
4.1 О Е-образовању и Е-учењу       69 
4.2 Модели Е-учења        73 
4.3 Е-учење и настава ликовне културе     78 

 

5. Компетенције за 21. век и настава ликовне културе    84 
5.1 Циљеви/исходи образовања уметности у Европи   96 
5.2 Стандарди у Републици Србији      99 
 
 



————————————————————————————————— ▲▼▲ 

 10 

6. Настава ликовне културе у дигиталном добу     102 
6.1 Препознавање могућности ИКТ за наставу ликовне културе  105 
6.2 Карактеристике коришћења ИКТ у настави ликовне културе  110 
6.3 Фазе у коришћењу ИКТ у настави ликовне културе   115 

 

7. Ученици и ИКТ у настави ликовне културе    119 
7.1 Данашњи ученици        119 

7.2 Ученици, ИКТ и учење и подучавање      122 
7.2.1 Електронско издаваштво, Е књиге,  
дигитални часописи и интернет ресурси     122 
7.2.2 Веб портали музеја, галерија и сличних институција културе  125 
7.2.2.1 Е-учење на Веб порталима музеја     127 
7.2.3 Филм, телевизија, Веб телевизија, видео и видео туторијали  128 
7.2.3.1 Видео туторијали        130 
7.2.4 Гемификација и рачунарске игре     130 
7.2.4.1 Edutainment         132 

7.3 Стварање ликовних радова и радова визуелних уметности   133 
7.4 Комуникација и сарадња       137 
7.4.1 Друштвене мреже        140 
7.4.2 Пројекат E-draw        140 

7.5 Презентација ученичких радова      141 
7.5.1 Ликовни електронски портфолио (е-портфолио) ученика  143 
7.6 Ученици и фазе у коришћењу ИКТ     146 
7.7 Ефекти интегрисања ИКТ у наставу ликовне културе   147 
 

8. Наставници и коришћење ИКТ у настави ликовне културе  155 
8.1 Наставници         156 
8.2 Наставници и ИКТ у настави ликовне културе    159 
8.2.1 Целоживотно учење, усавршавање     159 
8.2.2 Настава, идеје, планови часова, упутства    162 
8.3 Улога наставника у укључивању ИКТ у наставу ликовне културе  163 
 

9. Хардвер и софтвер који се може користити      
у настави ликовне културе       166 
9.1 Хардвер и периферни уређаји      167 
9.1.1 Рачунари         167 
9.1.2 Монитори, екрани, пројектори      168 
9.1.3 Табле за цртање, екрани осетљиви на додир    168 
9.1.3.1 Таблет рачунари        169 
9.1.4 Скенери за 2Д И 3Д        169 



————————————————————————————————— ▲▼▲ 

 11 

9.1.4.1 Motion Capture (mocap) за 3Д      170 
9.1.5 2Д и 3Д штампачи        170 
9.2 Кориснички софтвер         171 
9.2.1 Софтвер који подражава традиционалне 2Д ликовне медије  174 
9.2.2 Софтвер за рад са бит мапираним (растерским) сликама  177 
9.2.3 Софтвер за 2Д анимацију       181 
9.2.4 Софтвер за 3Д анимацију       184 
9.2.4.1 Комерцијални софтвер за 3Д      185 
9.2.4.2 Бесплатни софтвер за 3Д       186 
9.2.5 Софтвери за векторску графику      188 
9.3 У настави         188 
 

10. Прихватање и подстицају увођењу ИКТ       
у наставу ликовне културе        192 
10.1 Наставници и прихватање ИКТ-а      192 
10.2 Однос традиционалних и савремених медијиа    199 
10.3 Подршка укључивању ИКТ у наставу ликовне културе у Европи 201 
 

II Методолошки оквир истраживања     207 
 

1. Приступ проблему истраживања      208 
2. Проблем истраживања       210 
3. Предмет истраживања        210 
4. Циљ истраживања        211 
5. Задаци истраживања        210 
6. Хипотезе истраживања       215 
7. Методе, технике и инструменти       217 
8. Популација и узорак истраживања      218 
8.1 Истраживање ставова ученика и наставника ликовне културе 218 
8.2 Експеримент са паралелним групама     218 
9. Организација и ток истраживања      219 
9.1 Истраживање ставова ученика и наставника    219 
9.2 Експеримент са паралелним групама     220 
10. Статистичка обрада података      223 
 

III Анализа резултата истраживања     224 
 

1. Статистичка обрада података анкете за ученике и нставнике   225 
1.1 Анкетни упитник о ставовима ученика      226 
1.1.1 Резултати ставова ученика       227 



————————————————————————————————— ▲▼▲ 

 12 

1.1.1.1. О информационо-комуникационим технологијама  229 
1.1.1.2 О мобилним телефонима и таблетима    232 
1.1.1.3 Настава ликовне културе и ИКТ      233 
1.2 Анкетни упитник о ставовима наставника     240 
1.2.1 Резултати ставова наставника       240 
1.2.1.1 Опште особине наставника       241 
1.2.1.2 О опремљености учионице за наставу ликовне културе  244 
1.2.1.3 Свест наставника о потреби и значају информационо-
комуникационих технологија       247 
1.2.1.4 Наставници о софтверима      253 
1.2.1.5 О жељама наставника за усавршавањем и опремањем учионице за 
наставу ликовне културе         258 
 

2. Статистичка обрада података за експеримент  
са паралелним групама        264 
2.1 Опште карактеристике одељења      264 
2.2 Иницијална анализа одељења      265 
2.3 Завршна анализа постигнућа ученика     266 
 

Закључци          269 
 

Литература          278 
Прилози          298 
Биографија аутора         308 
Изјава о ауторству         309 
Изјава о истоветности штампане и електронске верзије   310 
Изјава о коришћењу        311 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



————————————————————————————————— ▲▼▲ 

 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… Видех проток сопствене тамне крви, видех како се усклађује љубав и мења 

смрт, видех Алеф, са свих страна, видех у Алефу Земљу,  

и у Земљи опет Алеф и у Алефу Земљу, видех своје лице и утробу,  

видех твоје лице, видех твоје лице,  

спопаде ме вртоглавица и бризнух у плач,  

јер сам својим очима видео онај тајни и само претпостављени предмет  

чије име људи својатају,  

иако га никад нису видели: непојмљиви свемир. 

Ако се сва места на земљи стичу у Алефу,  

онда су у њему и сва светлост и сви светлосни извори. 

 

Алеф, Хорхе Луис Борхес, 

часопис Sur,  

1945, Буенос Аирес 
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УВОД 

У последњих тридесет година дигиталне технологије (данас их 

свеобухватно називамо информационе и комуникационе технологије) су 

укључене у сваки део друштва и у функционисање света уопште, тако да 

се данас не може замислити било који сегмент наших живота без ових 

технологија. Није било лако разумети овај преображај све до пред крај 

двадсетог века, када се зависност наше цивилизације од дигиталних 

технологија видела у паници од краха рачунарских система. Како су неки 

„пророци“ тврдили, могло се лако догодити да рачунар сматра, да 00 

које ће доћи после 99 не обележавају наредну годину двехиљадиту, већ 

да ће схавтити као наредбу и вратити се на годину 1900. Та паника са 

акронимом Y2K (од енглеског Year 2000) се наравно није обистинила. 

Банке нису уништиле рачуне и камате на њима, авио-саобраћај није стао, 

интерконтиненталне ракете се нису лансирале.  

Тај догађај је био фрапантан у другом смислу те речи, у смислу 

откровења, јер је указао до које мере је наша данашња цивилизација 

зависна од дигиталних система, свет је, заправо, постао свестан да је 

неповратно загазио у дигитално доба. (Charlie Gere, 2002: 207) 

Информационе и комуникационе технологије (ИКТ) (енг. 

Information and Communication Technology-ICT) имају огроман утицај на 

комплетан живот и функционисање нашег света. То објашњава зашто 
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алати, које оне дају, имају тако важну улогу и у васпитно-образовном 

процесу. Њиховом употребом се отварају бројне могућности и 

перспективе у образовању. Данас, свесни неминовности дигиталних 

технологија у функционисању света, и благодетима које доносе, 

покушавамо да их што сврсисходније искористимо у образовању. 

Образовање које данас имамо у већини школа моделовано је према 

интересима и према моделу индустријализације. Само неки од 

елемената јасно видљивих у школовању су линеарност напредовања, 

груписање према „датуму производње“, индивидуална евалуација 

„продукта”, стандардизација, input и output, итд. Пошто је ера 

индустријализације била модел, школа је била фабрика за производњу 

будућих чланова друштва, таква школа је осмишљена тако да обухвата 

садржаје који често не иду у сусрет дечијој жељи за сазнавањем. У 

фабрикама и у школама, одлуке о садржају и резултатима доносе 

појединци који имају ауторитет и знање да процењују и осмишљавају 

рад. Ученици и наставници су у овом моделу на нижој лествици јасно 

одређене хијерархије. 

Такав модел образовања се треба мењати и прилагођавати 

времену у коме живимо. Потреба за прилагођавањем образовања 

условљена је приливом информација из свакодневног живота, које 

мењају улогу традиционалних институција. Овај модел образовања не 

успева да припреми ученике за успех у 21. веку, а послови будућности ће 

се односити на оно што покретне траке и роботи не могу да раде. 

Стварање и примена таквих положаја подразумева коришћење 

креативне интелигенције. 

Намећу се озбиљна питања о врстама и типовима знања за 

успешно функционисање појединца у савременом друштву, као и 
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адекватне организације система образовања, а он сам треба да има 

капацитет да се реконструише и прилагоди променама у складу са 

променама у друштву. 

Образовање је захватила дигитална револуција пред крај 

двадесетог века. Наиме, деценију пре тога човечанство је схватило да су 

рачунари будућност и да ће њихово коришћење постати свакодневна 

појава, да ће њиховом масовном призводњом бити доступни свима. Од 

тог тренутка се изналазе смислени начини коришћења информационо 

комуникационих технологија у образовању. Информационо-

комуникационе технологије (ИКТ) су део наше свакодневице и може се 

рећи да се данас у дидактици и методици више не поставља питање да 

ли примењивати нове медије у учењу и настави, већ како их осмишљено 

и оптимално користити у настави, у појединим наставним ситуацијама, 

како ће се њихова примена одразити на методе рада у настави, да ли је 

њихова примена у функцији остваривања циљева наставе и учења, које 

дидактичке функције намеравамо препустити медијима, а на крају и које 

компетенције захтевамо уопште од ученика. 

Како већина дидактичара сматра ИКТ пружају велике могућности 

иновирања наставног процеса које образовни систем мора искористити 

за превазилажење слабости традиционалне наставе. Оне у образовању 

налазе различите примене: од наставних програма за учење и вежбање, 

дигиталних база најразличитијих података, преко мултимедијалних 

презентација, симулација, игара до сложених комуникационих 

кооперационих окружења. 

Данас су, у већем броју школа, ИКТ постале саставни део процеса 

учења и подучавања као подршка наставницима и ученицима у 

реализацији наставе скоро свих наставних предмета. Начини 
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коришћења су се мењали њиховим развојем и схватањем њихових 

могућности. 

Наставници уметности су кроз историју покушавали да разумеју и 

овладају алатима и медијима свог заната и приближе их ученицима. 

Данас се та иста жеља може видети кроз тежњу наставника уметности да 

интегришу традиционалне и савремене медије у својој настави. 

Информационе и комуникационе технологије су концепт који се стално 

унапређује. Доступност, флексибилност, брзина, измењљивост 

дигиталних података је оно што чини савремене медије неопходне и у 

настави ликовне културе. 

Прихватање и увођење ИКТ у наставу ликовне културе тражи од 

наставника додатан напор за разумевање и овладавање савременим 

медијима. То је процес који обухвата информисање о савременој 

уметности, праћење развоја иформационо-коминикационе технологије 

и изналажење начина да се оне сврсисходно примене у образовном 

процесу у школи. 

Увођење ових савремених технологија у наставу ликовне 

културе не значи одбацивање класичних медија, већ повећање 

могућности за учење, презентацију и стварање ликовних радова и 

радова визуелних уметности. Може се говорити и о повећању 

избора у настави, повећању избора средстава за учење и стварање, 

а на крају и о повећању индивидуализације у настави.  

Медји преко којих су ученици учили о уметности до пред крај 

двадесетог века углавном били: наставници, уџбеници, репродукције 

уметничких дела, разноразне монографије о уметницима или 

енциклопедије и посете музејима. Данас, употребом информационих и 

комуникационих технологија у настави, ученицима су доступни светски 
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музеји, базе података уметничких дела, различити софтвер који се може 

користити у уметничке сврхе, а шире гледано и било који садржаји који 

могу бити од користи и наставницима и ученицима у настави ликовне 

културе. 

Уметност, као огледало живота, почиње да се интересује за 

дигиталне технологије и да их користи у уметничким процесима још у 

време појаве првих рачунара који су могли да прикажу графику у некој 

пристојној резолуцији, па и пре тога још шездесетих година прошлог 

века. 

Ликовна уметност је кроз векове, у свакој цивилизацији и култури, 

играла значајну улогу. Сачувани уметнички радови су кључ за 

разумевање веровања, обичаја, историје и стваралаштва народа. 

Уметност се данас огледа у томе што покушава да уреди линије, боје, 

облике, покрете и друге чулне појаве, како би помоћу њих изразили 

осећања и идеје. 

Уметност ученицима помаже да проналазе нове идеје и решења. У 

активностима, везаним за уметност, не тражи се један тачан одговор, јер 

се може добити много квалитетних решења. За сваки креативни 

проблем могу се добити многи смислени одговори. Овакав начин 

размишљања и решавања проблема одлична је припрема за рад и 

живот. Будуће окружење, у којем ће ученици радити, сигурно ће 

захтевати различите начине резоновања и креативног мишљења. 

Креативно мишљење се може узети као процес комбиновања нових 

елемената са раније стеченим искуством како би се добила нова решења 

и замисли. 

У овом раду ћемо се управо бавити оправданошћу и могућношћу, 

с обзиром на време у којем живимо, примене информационих и 



————————————————————————————————— ▲▼▲ 

 19 

комуникационих технологија у настави ликовне културе. Без обзира на 

мишљење наставника о савременим медијима у уметности, морамо да, с 

обзиром на време у којем живимо, укључимо информационe и 

комуникационе технологије у наставу ликовне културе и то како у 

процесу учења и подучавања, тако и у стваралачком процесу (стварању 

ликовних радова). 

Рад ће бити подељен на више делова:  

Теоријски део истраживања, који смо концентрисали око 

неколико кључних појмова. У тај корпус појмова пре свега спадају: 

информационе и комуникационе технологије (ИКТ), настава ликовне 

културе, визуелна уметност, харвер и софтвер који се може користити у 

настави ликоне културе а посебну пажњу смо посветили ученицима и 

наставницима и њиховом односу према ИКТ у настави ликовне културе; 

Емпиријски део рада у коме се одређује методолошки оквир 

истраживања, а затим, представљање резултата истраживања, анализа и 

и њихова интерперетација. Након тога дата су закључна разматрања, 

која отварају даље могућности за проучавање ове проблематике, како у 

смислу обогаћивања педагошке теорије и праксе применом ИКТ у 

настави ликовне културе тако и у научне сврхе и даље истраживачке 

процесе који постају императив савременог доба. 

Основни појмови и терминолошке одреднице 

За потребе израде овог рада определили смо се да користимо 

следеће појмове и терминолошке одреднице у значењу које су ближе 

дефинисане у тексту који следи. 

Ликовна култура - Назив предмета из области визуелних 

уметности у Србији. У свету се користе различити термини да би се 



————————————————————————————————— ▲▼▲ 

 20 

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 
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омогућавају корисницима да приступе, размењују, преносе и 

манипулишу информацијама.  

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 потралу 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) 

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 
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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 

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 
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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) 

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).  

Онлајн учење (eng. Online learning) је појам којим се означава учење 

организовано путем мреже. Постоји много терминиа везаних за online 
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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)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



————————————————————————————————— ▲▼▲ 

 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ТЕОРЕТСКА РАЗМАТРАЊА 

 

 

 



————————————————————————————————— ▲▼▲ 

 26 

 

 

 

 

 

1. ПРОМЕНА У ОБРАЗОВАЊУ 

Два века после Гутермберговог (Johannes Gutenberg)  проналаска 

штампарије, чешки педагог Амос Коменски (Jan Amos Komenský) је  

1632. год. објавио књигу Велика дидактика (Didactica magna), у којој је 

утемељио разредно-предметно-часовни школски систем. Овај 

дидактички систем је и данас окосница наставе и школе. Може се 

сматрати да је Гутенбергов проналазак омогућио масовније школовање и 

потребу утемељења дидактичког система. Проналазак мултимедије и 

Интернета могу се по револуционарности упоредити са Гутенберговим 

проналаском и сигурно је да ће овај проналазак омогућити значајније 

промене у дидактичком систему који је поставио Коменски. Као што је 

Гутембергов проналазак требало прилагодити потребама образовања и 

школе, тако и ИКТ треба прилагодити образовним системима.  

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 
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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) 

1.1 О ТРАДИЦИОНАЛНОЈ НАСТАВИ 

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) 

Ненад Сузић говорећи о недостацима традиционалне наставе 

каже: „Будући систем образовања који данас пролази кроз разноразне 

модификације (козметичке варијације) система наставе које је поставио 

још Јан Амос Коменски још у 17. веку несумњиво иду преко примена 

информационих и комуникационих технологија у образовању. Како сви 

теоретичари образовања тврде, систем се треба мењати и прилагодити и 

данашњим и будућим члановима друштва. Поставља се питање 

компетенција које желимо пренети ученицима“. (Сузић, 2005: 2) 

Информационо комуникационе технологије су за последњих 

двадесет година промениле наше односе и начине комуницирања према 

раду и учењу. Данимир Мандић говорећи о недостацима 

традиционалне наставе каже: „У традиционалној настави доминира 
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фронтални облик рада са израженом предавачком функцијом 

наставника што не обезбеђује довољну интеракцију са ученицима нити 

оставља довољно времена за самосталне активности ученика у функцији 

квалитетнијег овладавања наставним садржајима.“ (Мандић, 2008: 1) 

Традиционални модел наставе по концепцији Коменског треба се 

модификовати и прилагођавати времену у коме живимо. Нада и Младен 

Вилотијевић истичу да: „Окружење у којем делује школа много се 

променило, а васпитно-образовни рад и даље тече по обрасцу 

Коменског. Под утицајем информационе технологије постепено се 

напушта традицијом укорењена парадигма Коменског. Она је у доба 

настанка била револуционаран корак у развоју школства, али су њене 

могућности до краја исцрпљене тако да је она у садашњим условима 

постала чинилац који ограничава остварење савремене улоге школе. У 

свету, који се интезивно мења, осећа се потреба не само за новим 

квалитетом знања него и за променом његове структуре. Школа као 

мирна и релативно затворена оаза знања мора да прерасте у отворену 

истраживачку станицу у којој ће млади стицати и стално иновирати 

своја знања. Она би требало да буде лабораторија у којој се стално 

експериментише, ствара, открива и иновира. Иновације су услов да 

школа не заостане иза друштвених и технолошких промена у стварности 

која се интезивно сваким даном интезивно мења.“ (Вилотијевић, М. и 

Вилотијевић, Н., 2008) 

О традиционалној настави Данимир Мандић износи: У 

традиционалној настави, без обзира на прокламоване циљеве да ученик 

буде у центру васпитања, доминира фронтални облик рада са 

једносмерном конуникацијом између наставника и ученика. Недовољна 

активност ученика и немогућност напредовања индивидуалним темпом, 
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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 

учника са изузетно добрим психофизичким и перцептивним 

способностима, најчешће, мали број ученика испод просечних 

способности и највећи број просечних ученика. (Мандић, 2008: 2) 

„Двадесети вијек је показао да ни једна образовна иновација није 

успјела радикално смијенити дидактички систем који је успоставо Јан 

Амос Коменски још у 17. вијеку. Информације данас у информатичком 

друштву стижу брже него што школе могу да их уграде у наставне 

планове и програме и посредују према ученицима. Основна задаћа 

школе будућности биће да научи ученика да брзо и лако налазе и 

користе информације, да меморишу само оно што им треба, да науче 

учити с лакоћом, да заволе учење, а на том путу технологија ће доносити 

нове образовне иновације које ће хуманизовати наставу.“ (Сузић, 2012: 2) 

Традиционална организација наставе по концепцији Коменског у 

своје време била је једна од макро иновација. Индустријска револуција 

изнедрила је постојећу традиционалну школу. Она постепено нестаје, 

као и индустријска револуција која ју је изнедрила. Многи научници 

сматрају да је традиционална технологија рада у школи мртва. Промене 

у школи се одвијају преко промена у образовању наставника. Нужно је 

мењати и организацију наставе на факултетима на којима се припремају 

наставници, како би се наставници боље припремали за своје нове 

функције у иновативној, успешној школи. Нова информациона 

технологија, умрежена интелигенција стварају услове за моделовање 

нове ефикасне школе у којој ће сви ученици бити успешни према мери 

својих могућности. (Вилотијевић Н. и Вилотијевић М, 2012: 7) 
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1.2 ИКТ, ОБРАЗОВАЊЕ, НАСТАВА 

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 интернет 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“. (Гејтс, 2008: 2)  

Многи аутори истичу предност учења уз помоћ рачунара, а 

посебно њихову мултимедијалност и интерактивност. Образовање 

помоћу модерних интерактивних медија знатно је квалитетније у односу 

на класичне методе. Дигиталне информације се могу лакше 

комбиновати са сликом, анимацијом и звуком, истовремено делују 

комплетније дајући потпуну информацију. 

Учење уз помоћ ИКТ-а се одвија путем дигиталног медија 

(рачунара, таблета, мобилних телефона, уз употребу различитиог 

хардвера и софтвера) уз употребу комуникацијских канала са другим 

људима, или базама дигиталних података. Маршал Мек Луан (Marshall 

Mc Luhan), пророк „глобалног села“ је очито био у праву када је 

предвидео да је главна улога рачунара обезбеђивање комуникације. 

(Marshall Mc Luhan према Pezz, 2005) 

У документу ICT in Education UNESCO-a се о ИКТ износи да: „Оне 

могу да допринесу универзалном приступу образовању, једнакости у 

образовању, квалитетном учењу и настави, стручном усавршавању 

наставника, ефикаснијем управљању образовањем, ефикаснијем 

управљању администрацијом.“ 
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Неколико кључних појмова везаних за ИКТ се износи у горе 

наведеном документу, и то су: 

- 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. УНЕСКО верује 

да се ови изазови могли превазићи кроз холистички, системски 

приступ образовању и развоју наставника и механизама који 

омогућава већу улогу ИКТ у овом проблему. УНЕСКО подржава 

иницијативе које се односе на интеграцију ИКТ у образовању 

наставника, праксу и изградња капацитета за развој 

међународних стандарда о ИКТ компетенција за наставнике. 

- 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-комуникационих 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 
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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 гад и било 

где. 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. 

Задатак УНЕСКО-а је да омогући свим људим света да искористе 

огроман потенцијал ИКТ за учење и самооспособљавање.  

- 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. УНЕСКО доприноси и инкорпорира етичке, 

правне и друштвено-културне димензије информационог 

друштва и помогаже да се разумеју могућности које нуди ИКТ. 

- Информацини систем 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. (UNESCO, без датума) 

Влада Републике Србије донела је 2010. год. Стратегију развоја 

информационог друштва у републици Србији до 2020.године. У делу који се 
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односи на ИКТ у образовању каже се: „Успешан развој информационог 

друштва претпоставља одговарајући степен знања и вештина, како код 

стручњака разних професија, тако и код свих грађана. 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 националних економија и 

повећање могућности за нове послове и запошљавање“. (ВРС, 2010: 13) 

Развојем примене ИКТ у образовању потребно је постићи: 

Успостављање модерног образовног система који је прилагођен 

потребама информационог друштва; Развој дигиталних образовних 

садржаја; Обученост наставника за коришћење ИКТ; Подизање нивоа 

знања и вештина за коришћење ИКТ код најшире популације; 

Оспособљеност за примену ИКТ на радном месту на начин којим се 

подиже степен ефикасности, побољшава квалитет рада и обезбеђују 

бољи послови; Увођење савременог концепта е-учења и отвореног учења 

на даљину; Да ИКТ буде интегрални део образовних програма, 

образовни програми и наставни процеси прилагођени потребама 

информационог друштва, а наставни кадрови оспособљени за модерне 

облике наставе; Развој концепта образовања и учења током читавог 

живота; Укључивање друштвених група са посебним образовним 

потребама, што обухвата стицање знања и вештина из области ИКТ 

одраслих, који нису имали могућности да их добију. 

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 избилиза више не задовољава све наше 
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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 итд; Учење све више постаје 

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, 2004) 

Потребно је истовремено подизати технолошку основу у школама, 

укључујући информационо-технолошко опремање и комуникационо 

повезивање школа, као и предузимати мере да се технолошка основа 

примени зарад испуњења претходно наведених циљева. (ВРС, 2010: 13) 

Национални просветни савет републике Србије у документу 

Смернице за унапређивање улоге информационо-комуникационих технологија 

у образовању износи да „Појавом и брзим развојем информационих и 

комуникационих технологија (ИКТ) знатно су промењене околности под 

којима, како у економском тако и у социјалном смислу, функционишу и 

развијају се друштвене заједнице. Ове промене имају утицај и на 

образовање од кога се очекује да одговори на бројне захтеве, који између 

осталог произилазе и из економије засноване на стварању знања. 

Стицање знања и вештина у области ИКТ један је од предуслова за 

социјалну укљученост у савремено друштво и тржиште рада, док је 

дигитална писменост уврштена у скуп кључних компетенција 

савременог човека. Нема сумње да ИКТ треба да буду интегрисане у 

систем образовања како би се постигло квалитетно образовње за све“. 

(НПС, 2013: 5) 

Када говори о томе шта се може постићи правилном применом 

ИКТ у настави, Младен Вилотијевић наводи следеће: 
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- Савремена информациона и комуникациона технологија 

омогућује да се на неупоредиво вишем квалитативном нивоу 

реафирмише индивидуални облик наставе којим је и почела 

историја образовања. У таквој настави циљ и задаци су 

прилагођени моћима сваког појединца.  

- Настава се заснива на системском приступу, на чврстој 

међузависности свих елемената, а сваки од њих делује у складу са 

унапред постављеним циљем. Сазнајни процес је организован 

као двосмеми информативни ток. Повратна информација прати 

сваки корак наставне активности, па ученици увек знају шта су и 

колико научили, а наставник у којој је мери остварио задатке у 

свакој етапи наставног процеса.  

- Сазнајни процес се рационализује и постаје ефикаснији јер у 

њему нема празних ходова. Време се максимално користи. 

Отклања се велика слабост традиционалне наставе у којој сви 

ученици пасивно слушају док један „одговара“. Наставни рад се 

интензивира. 

- Настава постаје богата и разноврсна ако се информатичка 

технологија умешно користи. Задаци се могу давати на разним 

нивоима сложености што мотивационо делује на ученике. 

Информације се могу преносити разним језицима – сликом, 

скицом, шемом, речју, тоном – што наставни рад чини 

динамичним и занимљивим. 

- Извори знања се умногостручују. Ученик више није упућен само 

на наставниково говорење и на информације из уџбеника. 

Постају му доступне богате базе знања. Може се ослонити на 

знање најпознатијих стручњака и методичара који су обрадили 

неку тему. 
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- Информатичка технологија се користи за брзо обављање многих 

рутинских послова (израчунавања, цртања шема, преписивање и 

др.) па ученику и наставнику остаје много више времена за 

стваралачки рад.  

- Учионички амбијент се мења. Класичне учионице са статичним 

зидовима, пројектоване за фронтални рад, за седење „у 

потиљак“, постају сметња унапређивању наставе. Неопходни су 

мобилни простори који се, зависно од потреба, преградама могу 

трансформисати за рад у мањим групама, за пленарни рад, 

тимску наставу, за изложбе и приредбе. 

- Отварају се велике могућности за учење на даљину и за садржајно 

учење изван школских зидова. Ученик и код куће, користећи 

средства информатичке технологије, може да користи знања 

најпознатијих експерата. 

- Позиција наставника се мења. Уместо предавачко-испитивачке 

улоге, тежиште његове активности се преноси на припрему и 

организацију наставе, на подстицање ученика и сарадњу са њима. 

(Вилотијевић, 2003: 18-19). 

За неопходне промене у настави постоје три услова: имати, знати и 

хтети. Први услов треба да испуни друштво, а друга два ми који радимо 

у настави и бавимо се њоме, истиче Вилотијевић. (Вилотијевић, 2003:17) 

Данимир Мандић износи став о коришћењу рачунара у настави. 

Он истиче да настава уз помоћ рачунара погодује развоју апстрактног 

мишљења, омогућава планско усмеравање и индивидуално напредовање 

у стицању знања. Начин комуницирања између рачунара и ученика је 

једноставан и непосредан. Рачунар ученицима даје не само поуке и 

питања, него и упутства за решавање постављених задатака, као и 

опомене у случају погрешних одговора и решења. (Мандић, 2008: ) 
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Мирчета Даниловић износи да је основна улога, функција и 

смисао примене образовне технике и технологије у образовном процесу 

да повећа: Рационалност деловања наставника у току организације и 

реализације наставног процеса; Ефикасност процеса учења а тиме и 

мишљења од стране ученика; Ефикасност и продуктивност образовног 

процеса у целини, у смислу његовог управљања, организације, 

планирања и целокупне његове реализације; Презентовање, тј. 

преношење информација, али и комплетан интерактивни скоро 

„природни“ двосмерни циклус комуницирања у коме се врши предаја, 

обрада, трансформација, инкорпорирање и меморисање информација 

као и њихово претварање у лично индивидуално искуство и знање; 

Планирање, организовање, праћење, контрола и вредновање разних 

активности наставника и ученика у току наставног процеса и на тај начин 

омогућава да се са тим активностима може да управља и регулише и да 

се исте могу усавршавати и побољшавати. (Danilović, 2010: 3) 

Из различитих истраживања о употреби информационо 

комуникационих технологија у образовању могу се извући неколико 

главних карактеристика: 

- ИКТ-е утичу позитивно на образовна постигнућа у школи,  

- Употреба ИКТ побољшала је успех ученика у енглеском језику 

(матерњи језик), науци и технологији, нарочито код 

основношколских ученика,  

- Постоји позитивна веза између дужине периода употребе ИКТ и 

успеха ученика на ПИСА математичким тестовима,  

- Школе с бољом ИКТ опремом постижу боље резултате од школа 

са сиромашнијом ИКТ опремом,  
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- Улагање у ИКТ показује боље резултате у школама у којима је 

створена плодна клима за сврсисходну употребу ИКТ-а,  

- 86% европских наставника каже да су ученици мотивисанији и 

пажљивији кад се у одељењу користе рачунари и Интернет,  

- Употреба ИКТ има јаке мотивационе ефекте, позитиван утицај на 

понашања, комуникационе вештине и вештине размишљања,  

- ИКТ омогућава веће диференцирање са програмима 

направљенима према индивидуалним потребама ученика, 

- Ученици преузимају већу одговорност за своје учење када 

употребљавају ИКТ,  

- ИКТ омогућава учење деци с различитим стиловима учења, 

способности и брзинама учења,  

- ИКТ чини учење успешнијим укључивањем више чула у 

мултимедијалном контексту.  

Из свега горе наведеног приметни су позитиван ставови о примени 

ИКТ у образовању, иако се мора напоменути да то највише зависи од 

садржаја и од дидактичких стратегија које су „упаковане“ у ИКТ, јер 

технологија сама по себи не учи. У различитим истраживањима се 

истиче и чињеница да се навике многих наставника још нису 

промиениле да они највише употребљавају ИКТ када се уклапа у њихов 

традиционалан начин подучавања. ИКТ има велике могућности а права 

применa ИКТ у образовању догодиће се кад се начини поучавања и 

учења преобликују тако да искористе максимум технологија.  

1.3 ЕВРОПА 2020 

Европсла комисија донела стратегију Европа 2020 која представља 

визију како обезбедити нова и сигурна радна места и бољи живот за 
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грађане. Стратегија Европа 2020 има за циљ економски развој ЕУ 

заснован на знању уз очување животне средине, висок ниво 

запослености, продуктивности и социјалне кохезије. Стратегија Европа 

2020 није битна само за државе чланице ЕУ, већ представља и значајан 

потенцијал за државе кандидате и потенцијалне кандидате за чланство у 

ЕУ за усмеравање њихових реформских процеса. 

Стратегија „Европа 2020“ садржи три међусобно повезана 

приоритета: 

- Паметан раст: развој економије засноване на знању и 

иновацијама. 

- Одрживи раст: промовисање економије која ефикасније користи 

ресурсе, која је зеленија и конкурентнија. 

- Инклузивни раст: подстицање економије коју одликује висока 

стопа запослености и која остварује социјалну и територијалну 

кохезију. 

Европска комисија је дефинисала седам кључних иницијатива : 

- „Унију иновација“, са циљем унапређења оквирних услова и 

приступа за финансирање истраживања и иновација како би се 

осигурала могућност трансформисања иновативних идеја у 

производе и услуге који ће стварати раст и радна места. 

- „Младе у покрету“, са циљем унапређења квалитета образовних 

система и лакшег уласка младих на тржиште рада. 

- „Дигиталну агенду за Европу“, са циљем бржег ширења 

широкопојасног интернета тако да домаћинства и фирме 

користе предности дигиталног јединственог тржишта. 

- „Европу која ефикасно користи ресурсе“, са циљем раздвајања 

привредног раста од коришћења ресурса, подржавања прелаза 



————————————————————————————————— ▲▼▲ 

 40 

на привреду са ниском емисијом угљен-диоксида, повећања 

употребе обновљивих извора енергије, модернизације нашег 

транспортног сектора и промовисања енергетске ефикасности. 

- „Индустријску политику за еру глобализације“, са циљем 

унапређења пословног окружења, посебно за мала и средња 

предузећа, и подршке развоју јаке и одрживе индустријске базе 

конкурентне на глобалном нивоу. 

- „Агенду за нове вештине и нова радна места“, са циљем 

модернизације тржишта рада и оснаживања људи развојем 

њихових вештина током целог живота како би се повећала 

активна радна снага и боље усклађивала понуда са потражњом на 

тржишту рада, између осталог, и кроз мобилност радне снаге. 

- „Европску платформу за борбу против сиромаштва“, са циљем 

да се постигне социјална и територијална кохезија тако да су 

користи од раста и запошљавања широко постојеће и да се 

људима који су суочени са сиромаштвом и социјалном 

искљученошћу омогући достојанствен живот и активно 

учествовање у друштву. 

Образовање представља једну од централних тема стратегије 

Европа 2020. Од укупно седам иницијатива, образовање директно 

прожима најмање три (Млади у покрету, Нове вештине за нова радна 

места, Европска платформа против сиромаштва), а индиректно је повезано 

и са остале четири, имајући у виду да је знање један од основних ресурса 

напретка и развоја. 

Информационо-комуникационе технологије (ИКТ) су 

идентификоване као кључне у остваривању циљева за 2020. (EU 

commision, 2010) 
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2. САВРЕМЕНА УМЕТНОСТ И ИКТ 

Током историје уметници су тежили да унапреде алате и медије 

свог заната. Уметници су експериментисали са новим технологијама 

било да су сами истраживали или су користили проналаске других у 

свом раду, увек су тежили да користе нове медије, нове пронласке за свој 

рад. Уљане боје су техника сликарства настала је у 15. веку након сликања 

темпером и потребе за превазилажењем ограничења које ова техника 

има. Ђорђо Вазари (Giorgio Vasari) је у Јану ван Ајку (Jan van Eyck) видео 

проналазача уљане технике. Са Ван Ајком у сликарству почиње 

својеврсна револуција. Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci) је 

експериментисао са Camera Obscura - претходницом модерне камере. 

Дејвид Хокни (David Hockney) је прихватио нову технологију и на 

изложби у Краљевској академији (енг. Royal Academy) у Лондону, 2012. год 

приказао је 50 цртежа насталих на iPad-у.  

Ови примери су добар показатељ да су уметници тежили да 

примењују нове медије у свом стваралаштву, покушавајући да превазиђу 

недостатке и ограничења актуелних медија. „Кроз историју уметности и 

медијума који су њој примењивани, иде стаза која би се могла назвати 

еволутивном. То је линија уметничког и научног развоја која је увек 

користила најновије сликовне медијуме и технике.“ (Grau 2008: 333) 
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„Уметници, свесни снаге и очарани достигнућима нових 

технологија, користе њихов језик и реагују двоструко: Покушавају да 

одговоре на проширене захтеве тржишта забаве и удовоље потребама 

потрошача избацујући нове и нове производе или настоје да уведу 

критичку димензију у своје одговоре и изазову реакцију, у нади да ће 

„пробудити“ свест отупелих зависника“. (Васић, 2009: 377) Информаионе 

и комуникационе технологије су трансформисале традиционалне 

уметничке активности сликарство, графику и скулптуру, у нове облике, 

као што су дигиталне уметности, дигитална монтажа и виртуелна 

стварност, и постале призната уметничка пракса. У ужем смислу термин 

дигитални уметник се користи за описивање уметника који користи 

дигиталне технологије у стварању, а у ширем смислу, дигитална 

уметност је појам који се може применити на савремену уметност која 

користи методе масовне производње или дигиталних медија.  

„Крајем XX века и првим годинама трећег миленијума у 

уметности преовладава тежња ка страбизму који се креће у два правца: 

ка глобализацији и трибализацији. Глобализација која свет претвара у 

„Mc Svet” прети да уништи идентитет, зауставља тежњу за оличењем 

живота: структурално економско изједначавање намеће изједначавање 

понашања. Одатле реакција и регресија у виду трибализма.“ (Арган, 

2006: 41). На савремену уметност се може гледати кроз три процеса - три 

различите врсте ремикса. Први ремикс је оно што се већ неколико 

деценија помиње као „пост-модернизам" - ремикс претходних 

културних садржаја и форме у оквиру датог медија и културних форми 

(највидљивији и данас у музици, архитектури и моди). Други тип 

ремикса је да се националне културне традиције, карактери и 

сензибилитети спајају и мешају како између себе тако и у интеракцији са 
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новим „Глобалним интернационалним" стилом. Укратко, ово је ремикс 

„глобализације". „Нови медији", се могу посматрати, поред ове две врсте 

ремикса, и кроз трећи тип. Трећи је ремикс између интерфејса 

различитих културних образаца и новог софтвера, технике - укратко, 

ремикс између културе и рачунара. (Manovich, 2004) 

2.1 САВРЕМЕНИ МЕДИЈИ  

Савремени ликовни медији су у приличној мери синоними за 

дигитализоване, мрежне и комуникационе медије који су настали у 

последњој декади двадесетог века. Савремени медији као појам, 

означавају технолошку револуцију преношења медија и културе на 

облике комуникације и продукције потпомогнуте информационим и 

комуникационим технологијама. Савреним медијима такође се 

означавају врсте дигитализованих медија, као што су дигитални 

текстови, дигиталне дводимензионалне слике, дигитални видео, 

дигитални звук и просторне виртуелне конструкције. Медији, уопште, 

како стоји у Великом речнику страних речи и израза, су (средство 

посредник) средство комуникације и изражавања. Медијум - средина у 

којој се нешто налази, окружење, средина у којој се обавља неки оглед, 

преносник. (Клајн и Шипка, 2006: 745) Ex professo гледано у визуелним 

уметностима медиј је посредник између уметника и његове 

материјализоване идеје. 

Развој и свеприсутност електронских, а посебно дигиталних 

комуникација, битно су допринели ставању цивилизацији слике, у којој 

визуелно поново преузима примат над вербалним, цивилизације у којој 

смо запљуснути мноштвом, преобиљем слика, постали њени зависници, 

тако да са готово неутољивом жеђу стално ишчекујемо ишчекујемо још 
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слика, тражимо и одушевљено прихватамо нове комуникационе канале 

који нам их могу донети. (Todorović, 2009: 346) 

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 рачунарских 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 (Манович, 

2001).  

2.2 ПРИНЦИПИ ФУНКЦИОНИСАЊА  

НОВИХ МЕДИЈА 

Лев Манович је дефинисао принципе функционицања нових 

медија. Идентитет медија је доживео драстичне промене. Кључне 

разлике између старих и нових медија је могуће детаљније размотрити 

преко следећих принципа: 

- Нумеричко представљање. Сваки објекат нових медија, било да се 

ради о објекту створеном на рачунару, или дигитализованом из 

неког аналогног извора, се састоји од дигиталног кода, односно 

постаје нумеричка репрезентација. Та чињеница има две кључне 

последице: Објекат нових медија је могуће описати математички. 

Објекат нових медија је подложан алгоритамској манипулацији. 

Применом одговарајућих алгоритама, могуће је аутоматски 

побољшати контраст неке фотографије, пронаћи границе облика 

и форми, изменити пропорције и резолуцију.  
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- Модуларност. Принцип модуларности се описује као фрактална 

карактеристика нових медија. Као што фрактали имају исту 

структуру у различитим величинама, тако и објекти нових медија 

имају исту модуларну структуру. Елементи медија, било да се 

ради о слици, звуку, облицима, или понашањима, представљени 

су као скупови суштинских елемената (пиксела, полигона и кода). 

Ти елементи су саставни део већих и сложенијих објеката, али не 

губе свој издвојени идентитет. 

- Аутоматизација. Комбиновање нумеричког представљања и 

модуларности медија (први и други принцип) омогућава се 

аутоматизација многих операција везаних за продукцију, 

манипулацију и приступ медијима. 

- Промењљивост. Овај принцип каже да објекат нових медија није 

фискне природе и подложан је променама, односно може да 

постоји у различитим, потенционално бесконачним 

варијацијама. То је још једна последица нумеричког 

представљања медија (први принцип) и модуларне структуре 

објекта (други принцип) 

- Транскодирање. Транскодирање је још један принцип који 

проистиче из нумеричке репрезентације и модуларне структуре. 

На језику нових медија, транскодирање је превођење нечега у 

нови формат. У новим медијима транскодирање се одвија на два 

начина. Први се тиче самог процеса дигитализације медија, или 

промену формата објекта нових медија креираног уз помоћ 

рачунара, а други њиховог културолошког транскодирања у 

различитим културама и подкултурама. (Manovich, 2001: 49-63). 
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2.3 РАЗВОЈ УМЕТНОСТИ КОЈА КОРИСТИ ИКТ  

У скоро свим новијим уметничким трагањима као и уосталом и у 

бројним научним и индустријским подухватима, средишње место 

заузима рачунар. Док на једној страни имамо уметнике који користе као 

нову додатну алатку коју употребљавају у спрези са другим, класичним 

алатима ликовне уметности други користе рачунар као медиј, то јест у 

свом раду користе икључиво дигиталне платформе, и то од ставрања до 

приказивања дела и при том истражују све могућности које те 

платформе могу да пруже. (Christiane, 2003) 

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 области уметности је 

важан догађај, рачунар даје снагу уметности, на неки начин то је скок из 

каменог у савремено доба“. (Franke, 2007: ???)  

Радови уметности настали уз помоћ рачунара појавили су се 

средином 1960-их. Већина појединаца који су у почетку били укључени у 

стварање рачунарске уметности су инжењери и научници, јер су они 

имали приступ ресурсима рачунара доступним на универзитетима и 

научно-истраживачким лабораторијама. У почетку су то били радови 

који више говоре о фасцинацији уметника новом алатком него што су 

имале високе уметничке домете. Бен Лапоски (Ben Laposky) и Херберт 
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Франке (Herbert Franke), скоро у исто време, стварају фотографије које 

производи монитор осцилоскопа, негде око 1950. год.  

Мајкл Нол (Majkl Noll) програмирао је рачунар у Bell Telephone 

Laboratories у Мареј Хилу (САД) да ствара визуелне обрасце само у 

уметничке сврхе 1962. год. Прве две изложбе компјутерске уметности 

(компјутерски генерисаних слика) одржане су у 1965. год. - априла 1965, у 

Howard Vajz галерији у Њујорку, и Generative Computergrafik, фебруара 

1965, на Technische Hochschule у Штутгарту, у Немачкој. Фридер Наке 

(Frieder Nake) и Георг Нес (Georg Nes) су организовали у Штугарту 

изложбу компјутерске уметности, прву у Европи. (Grau, 2003; Nierhoff-

Wielk, 2007)  

Године 1968, Институт за савремену уметност (енг. Institute of 

Contemporary Arts) у Лондону домаћин је једне од најутицајнијих раних 

изложби компјутерске уметности - Cybernetic Serendipity. На ову изложбу 

се често гледа као на прво појављивање правих дигиталних уметника. На 

њој излажу: Гордон Паск (Gordon Pask), Брус Лејси (Bruce Lacey), Жан 

Тангели (Jean Tinguely), Нам Џун Пеик (Nam June Paik), Едвард 

Ајнатович (Edward Ihnatowicz), Роуланд Емет (Rowland Emett), Џон 

Витни (John Whitney) и остали. Ова, и изложбе које су уследиле, били су 

пионирски покушаји показивања уметности која је тражила свој 

идентитет стварајући се уз помоћ нове технологије. Уметници су почели 

су да истражују могућности нове технологије, и почели су да користе 

рачунаре као креативну алатку. Уметност стварана уз помоћ ИКТ-а 

касније ће добити различите појавне облике. Касније почињу да се 

појављују правци који у свом имену имају неко обележје ИКТ-а, као што 

су: New media art, Compuer art, Electronic art, Cyber art, Digital art, Internet art, 

Fractal art, Software art, Piksel art, Virtual art... Данас се под дигиталном 
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уметношћу сматра широк спектар радова насталих коришћењем 

информационих и комуникационих технологија.  

Кључна одлика коју деле сви модерни интерфејси човек-компјутер 

јесу прозори који се преклапају и које је први представио Алан Кеј (Alan 

Kay) 1969. год. Сви модерни интерфејси излажу информације 

наслаганим, покретљивим прозорима промељиве величине, који нас 

подсећају на хрпу папира сложених на столу. Као резултат, 

компјутерски екран нуди кориснику практично неограничену количину 

информација упркос ограниченом простору. (Манович, 2001, 65) 

Истраживачки центар Xerox корпорације Palo Alto Research Center 

(PARC) обликовали су први ГКИ (Графички кориснички интерфејс – eng. 

Graphical User Interface, GUI) 1970. год. Тек са рачунарима фирме 

Мекинтош (енг. Macintosh), ГКИ постаје популаран. Графички 

Кориснички Интерфејс, корисник-рачунар који уз помоћ графичких 

елемената излаже на екрану прозоре, иконе и меније, а користи миша 

или сличан уређај као средство за њихово селектовање. Помоћу битског 

мапирања и миша, рачунар је постао нека врста електронског „скицен 

блока“ у коме оператер може цртати и писати безмало на исти начин 

као са класичним прибором. Епл Лиса (енг. Apple Lisa) био је први 

комерцијално продавани рачунар фирме Епл с графичким корисничким 

интерфејсом који је увео коришћење рачунарског миша, иконе и 

падајуће меније за рад с програмима. Рачунар је почео да се продаје 

1983. године. Крајем 1990-их је Епл променио свој фокус са компјутера на 

друге производе од којих су најпознатији iPod, iTunes Music Store и Iphone. 

Због свега тога Епл је стекао репутацију највеће светске технолошке 

корпорације 2011. год. у доба смрти њеног оснивача и дугогодишњег 

генералног директора Стива Џобса (Stevea Jobsa). 
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Почетком деведестеих година на тржишту су се појавили јефтини 

рачунари високих способности који су могли изградити натуралистичка 

тела. Радне станице фирме Silicon graphic понудиле су могућност рада у 

реалном времену. Створене су инсталације које не само да су много 

убедљивије поставиле посматрача у слику, већ су преко низа сложених 

међудејстава укључиле посматрача у саму израду дела (радови Монике 

Флајшман, Волфганга Штрауса, Криста Зомера...). Đerđ Kepeš (György 

Kepes), који је радио у Новом Баухаусу, основао је још 1967. године Центар 

за нapredne визуелне студије (енг. Center for Advanced Visual Studies - CAVS) на 

ИИТ-у (енг. Illinois Institute of Technology-IIT) Многи институти, 

универзитети, фирме укључиле су се у истраживања и стварања 

различитих виртуелних простора. Јапанска телекомуникациона 

компанија NTT је са владом Јапана основала у Кјоту истраживачки 

центар нове технологије (eng. Advanced Telecommunication Research Institute 

International-ATR) чији је циљ да развија виртуелну стварност. У Немачкој 

се виртуелна истраживања спроводе углавном у Институту Фраунхофер 

у Штугарту (нем. Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation 

IAO) и у Центру за рачунарску графику (нем. ZGDV - Zentrum für Graphische 

Datenverarbeitung) у Дортмунду. Roj Eskort, један од најистакнутијих 

пионира инерактивне уметности основао је Центар за истаживања у 

интерактивним уметностиma (енг. Centre for Advanced Inquiry in the 

Interactive Arts-CaiiA) на универзитету Велса у Њупорту, који ставља своје 

ресурсе на располагање медијским уметницима. (Grau, 2008: 185) 

Компјутер је преобразио „слику“ захваљујући новим техникама 

стварања, ширења и представљања слика и сада се наговештава да у 

слику може да се уђе. Жеља да се буде у слици, у метафоричком и 

неметафоричком смислу доводи до стварања виртуелног окружења 
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опремљеног видео пројекторима са подршком сураунд звучног система 

и употребом специјалних наочара. (Grau, 2008) CAVE (eng. Cave Automatic 

Virtual Environment) је коцка на којим свим страницама се пројектују 

слике помоћу видео бимова уз сураунд звучни систем. Посетиоци носе 

стереоскопске наочаре, које дочаравају тродимензионални простор. 

Прва CAVE инсталација је направљена на Electronic Visualization Laboratory 

на универзитету Илинојса у Чикагу и представљена је 1992. год. CAVE 

инсталације се и данас развијају за различите потребе, од војних до 

забавних. Постављени су темељи виртуелне стварности као средишњи 

медијум „информатичког друштва“. 

Са друге стране појавом персоналних рачунара (eng. PC – Personal 

Computer) осамдесетих година прошлог века било је омогућено њихово 

масивније коришћење. Уметници, најпре примењени уметници а 

поготово графички дизајнери, су прихватили рачунаре првенствено зато 

што су им знатно олакшали посао. 

Без обзира на фантастичан напредак ИКТ-а треба имати на уму да 

су уметници увек ограничени технологијом, најпре екранима ниске 

резолуције, немогућношћу приказивања боје... У сваком случају, 

уметници нису имали на располагању апсолутну алатку, увек је 

технологија ограничавајући фактор, но додуше и у осталим уметностима 

постоје различити ограничавајући фактори.  

2.4 УМЕТНИЦИ И ИКТ –  

УМЕТНОСТ У ДИГИТАЛНОМ ДОБУ  

6. септембра 2001 отворена је изложба уметника Волгангa Штилеa 

(Wolfgang Staehle) у галерији Postmasters Gallery у Њујорку. Штиле је већ 
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препознат као пионир уметности koja укључује интернет. На изложби су 

биле три пројекцје веб камера у реалном времену, од којих је једна била 

поставњена тако да је на пројекцији доминирао Светски Трговински 

Центар. Он је искористио могућности Интернета и савремених 

технологија како би информације и прикази одмах биле доступне 

публици. 11. септембра је извршен напад на СТЦ. Штилеова изложба је 

добила на значају којој је донео терористички напад који је непланирано 

био „укључен“ у изложбу. (Gere, 2002: 208) 

Уметници користе ИКТ на два начина у свом раду. Прва група 

уметника користи за комуницикацију, излагање и презентовање радова 

створених класичним техникама, путем Интернета ради рекламирања 

сопственог рада. Не мали број уметника има своје Веб презентације. 

Други користе ИКТ у стварању дела и то: Дела створена уз мању или 

већу помоћ ИКТ-а. Неки пут је то само комуникација путем Интернета 

која има за циљ истраживање и прикупљање информација, а понекад 

ИКТ служи за скице нацрте и лакше сагледавање скице дела пре 

извођења; Дела настала уз помоћ ИКТ-а, створена у ИКТ окружењу и 

која свој финални изглед имају у дигиталном запису. 

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) 

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 део уметника, који користе рачунаре, остављају 
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пепознатљиве карактеристике рачунарских техника у раду па их чак и 

потенцирају, односно ослањају се на естетику дигиталног. Други не желе 

трагове дигиталних технологија, јер желе да им дело изгледа као 

створено аналогним техникама, те се у радовима не препознаје 

коришћење рачунара. 

Информационе и комуникационе технологије уметници користе у 

стварању радова визуелних уметност на два начина:  

- Први су радови комплетно настали уз коришћење ИКТ-а. Наиме 

коришћењем одговарајућег хардвера и софтвера и свих 

могућности ИКТ-а стварају се радови визуелних уметности; 

- Други начин је када су оне помоћно средство у уметничком 

процесу. Велики број уметника скице, нацрте ствара уз помоћ 

рачунара да би визуелизирали своју идеју. Они омогућавају да се 

брзо дође до прилично реалне скице дела и уметник може онда 

вршити корекције врло брзо и једноставно са могућношћу 

израде великог броја варијација. Након скице у рачунару 

уметник ствара дело у медију који је одабрао. 

Уметност створена уз помоћ информационих и комуникационих 

технологија је својом хипер продукцијом, нарочито посредством 

интернета, допринела популаризацији уметности и нарочито њеној 

присутности у свакодневном животу. Критичари електронских медија, и 

на њима заснованој уметности, не могу порећи да су за популаризацију 

уметности и њен интерактивни однос са широким публиком, и њену 

брзину и способност да одговори на друштвене промене, одговорни 

електронски медији. (Башић, 2008: 134) 

Експлозија дигиталне технологије догодиће се тек у последњој 

деценији XX века, а уметници ће тек касније прихватити чињеницу да 
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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 машина 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) 

Лев Манович говори о савременим медијима и ИКТ технологији 

као о новој авагарди стављајући их у однос према претходним 

авангардним покретима. Концепт нове анагарде, дигиталне уметности 

(али и све нове медије, целокупну дигиталну културу и технолошку 

револуцију) ставља у однос према историјским авангардама двадесетог 

века. (Манович, 2001: 59) 

Као и увек до сада, уметност нам својим језиком, говори о добу у 

коме је настала, о добу у коме ми живимо. Тако уметност дигиталних 

медија говори о свету глобалних комуникациа, о новој цивилизацији 

слике у којој се налазимо, али да би то рекла користи сва средства која јој 

управо те глобалне комуникације и тај свет слика стављају на 

располагање.“ (Тодоровић, 2009: 375) 

2.4.1 УМЕТНОСТ И ИНТЕРНЕТ 

У времену после Другог светског рата све врсте комуникација 

доживљавају експоненцијални развој. Тај развој је увек ишао у правцу 

повећања протока информација, повећања брзине и квалитета њиховог 

преноса, повезивања све већег броја све удаљенијих и удаљенијих тачака, 

непрекидно се развијала и усавршавала мрежа глобалнох електронских 

комуникација. (Todorović, 2009) 
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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) 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. 
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- Образовне институције које прдстављају 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. 

- 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) „Можда је ипак, 

најважнији појединачни чинилац могућност приступа и размене 

слика преко глобалне мреже података. У споју са присутношћу 

на даљину, то отвара нове могућности.“ (Grau, 2008: 337) 

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 
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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.  
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3. О НАСТАВИ 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. У свету 

се користе различити термини да би се описао наставни предмет који се 

бави визуелним уметностима у складу са представом и циљевима које 

државе имају о овој настави. 

Богумил Карлаварис је изнео да је циљ наставе ликовног 

васпитања (предмет из области ликовних уметности се некад звао 

ликовно васпитање): „Основни циљ наставе ликовних уметности јесте да 

естетски васпитава, односно да преко ликовног васпитања доприноси 

естетској култивисаности, а остали задаци односе се претежно на 

подручје вспитања у ширем смислу, односно на интелектуално, морално 

и техничко васпитање.“ (Карлаварис, 1960: 13) 

Богумил Карлаварис је писао, седамдесетих година прошлог века, 

да у ликовном васпитању разликујемо четири основне тенденције: Прва, 

која се заснива на актуелним концепцијама ликовне уметности која се 

некад заснивала на усавршавању техничке вештине или на имитацији 

природе, а тада на актуелној уметности, на концепцијама савремене 

уметности (апстрактне уметности, поп-арта и сл); Друга тенденција у 

настави полази од „Психолошких законитости и указује на 
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индивидуалне разлике међу ученицима, на индивидуалне психолошке 

процесе и настоји да, кроз стимулисање и мотивисање, покрене ученике 

да изразе своју унутрашњост као најдрагоценију људску вредност. У 

пракси се то јавља као неговање дечјег спонтанитета“. (Карлаварис, 1969: 

5) У овом концепту се указује на неконформизам, флексибилност и 

оригиналност као битне ознаке стваралаштва и рад је знатно 

разноврснији, од претходног, а доминира жеља да се развију 

оригиналност и стваралаштво. Наредна тенденција везана је за системе 

ликовног васпитања који се изграђују на педагошким циљевима и 

процесима. Полазећи од мишљења Херберта Рида (Herbert Read), 

истиче се, да циљ ликовног васпитања у није у развијању уметника већ у 

развијању свестране личности, а процес васпитног рада заснива се на 

процесима уметничке активности. „У ликовној педагогији могуће је 

(различитим садржајима из ликовне уметности) утицати на развој 

различитих способности - опсервације, емоција, интелекта и 

сензибилитета - како би се ове способности показале корисним за 

разноврсне делатности данас, односно за потребе човека сутра.“ 

(Карлаварис, 1969: 7); Социјална димензија је окосница четврте 

тенденције, повезана је са потребом људи за односом према стварности. 

„Човек схвата свет и то схватање преноси на друге с намером да мења 

свет према својим потребама. Отуда се све више говори о улози 

комуникација у међуљудском споразумевању.“ (Карлаварис, 1969: 7) 

Ликовни језик је један доминантних средстава комуникације, а визуелна 

комуникација је преплавила наш свакодневни живот (филм, телевизија, 

саобраћајни знаци, штампа, просторне оријентације и сл). Ликовно 

васпитање треба да почива на принципима визуелних комуникација. 

Срж ове концепције је оспособљавање ученика за квалитетну визуелну 

комуникацију. (Karlavaris, 1969) 
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Геор Пез (Georg Peez) износи да се воде дискусије о различитим 

дидактичким концептима у уметничкој педагогији, и да смо сведоци 

једне фазе током које се уметничка педагогија изнова конципира. 

Прошли су дани из 1980-их, у којима је у великој мери предмет подведен 

под уједињујућом формулом „естетског образовања“. Ото Гунтер 

(Gunter Otto) и Герт Зеле (Gert Selle) су били 90-тих година претече једне 

поларизације у овом пољу: при томе се радило, да се настава ликовне 

културе треба оријентисати ка авангардној, модерној уметности (Зеле) 

или је треба посматрати у много ширем контексту (Ото). 

Уочавају се три доминантна концепта наставе ликовне културе.  

Први, у коме се примећује даљи развој „сликовне оријентације“ са 

позиције Ота Гунтера (Otto/Otto 1987; Otto 1995) и то на такав начин, да се 

настава орјентише ка свему визуелном. Настава ликовне културе има за 

циљ визуелну писменост, орјентисана ка подршци компетенција 

разумевања уметности у (интер-) културним контекстима, из које 

произилази потреба да се настава ликовне културе постави као један од 

главних предмета у школама. (Niehoff, 2003; Kirschenmann, 2003; 

Bering/Heimann/Littke/Niehoff/Rooch 2004 по Peez, 2005). 

Као опозиција првој концепцији последњих година етаблирала се 

тенденција, која пропагира крај „Отоског времена“ и прокламовање 

уметничког образовања (Buschkühle, 2003; Kettel et al. 2004; Regel, 2004). 

Овај покрет усмерава наставу ликовне културе ка уметности, а не ка 

„визуелном“, и ка школској педагогији. Пресудан утицај на овај концепт 

је проширени појам уметности Јозефа Бојса (Joseph Beuys), којоме је циљ 

„уметност живљења“, и промоција „естетике постојања“. (Selle, 1994; 

Selle, 1995; Buschkühle, 1997 по по Peez, 2005) 
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Последњи концепт се заснива на традиционалној настави 

уметности и педагошкој орјентацији ка ученику. Концепт се заснива на 

индивидуалној уметничкој пракси и субјективном естетском 

истраживању. И у овом концепту се може осетити утицај Јозефа Бојса. 

(Blohm, 2002; Sabisch/Seydel 2004; Kämpf-Jansen, 2001 по Peez, 2005) Пез 

закључује да постоје различити концепти наставе ликовне културе, 

супротне, али делом и преклапајући, који добијају ново име. (Peez, 2005) 

Констанце Кирхнер (Constanze Kirchner) сматра да школа - а тиме 

и настава уметности - треба да се прилагоди актуелним друштвеним и 

образовним потребама. Са сталним променама у нашем окружењу мења 

се данашње детињство, не само навике. Врсте медија, различити 

друштвени услови, довели су до нових начина живота и измењених 

искуства из детињства. Данашњи ученици живе у времену које на њих 

делује снажно: са мало слободног времена, често емоционално 

занемарени, у брзом темпу живота, родитеља растрзаних у несигурним 

условима живота, судару различитих култура и различитим медијским 

утицајима, што све карактерише хетерогене услове живота данашњих 

ученика. Настава је под снажним утицајима компетенција и стандарда, 

са једне стране, и делима савременим визуелне уметности, делима 

различитих култура и свакодневним визуелним информацијама за које 

треба испунити техничке и визуелне захтеве, са друге стране. (Kirschner, 

2013)  

Сања Филиповић износи да: „Смисао, значај и функција ликовног 

васпитања и образовања јесте у постепеном увођењу деце у ликовну 

културу, зависно од њихових узраста, њихових потреба и индивидуалних 

могућности, омогућавајући им да кроз ликовно стваралаштво 

изражавају себе и комуницирају с окружењем“. (Filipović, 2014: 3) 
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Подвачећи улогу стваралаштва у настави ликовне културе Филиповић 

износи: „Захваљујући стваралаштву, деца имају прилику да боље 

упознају своје могућности и да створе позитивну слику о себи. Међутим, 

развој позитивне представе о себи не може се замислити без слободе у 

изражавању и стварању. Подстицање стваралачког изражавања има, 

између осталог и задатак да припреми децу за промене које их очекују у 

будућности и оспособи их за преузимање активних улога у овим 

променама“. (Filipović, 2014: 4) 

Агенција за образовање, медије и културу Европске уније (eng. 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) је у истраживању Arts 

and Cultural Education at School in Europe, утврдила је да постоји значајни 

степен сагласности између европских земаља (Србија није обухваћена 

овом студијом) о основним циљевима образовања уметности. Све 

државе своје наставне планове и програме су усресредиле на развој 

уметничких вештина младих људи, знања и разумевања. Већина 

укључује и циљеве: развој критичког мишљења; разумевање културног 

наслеђа и културне разноликости; индивидуалноси у стварању и 

креативност (машта, решавање проблема и преузимање ризика). Други 

заједнички циљеви су: социјалне вештине, вештине комуникације, 

ангажовање са различитим уметничким формама и медијима, 

извођење/представљање, и еколошку свест а постоје и неке разлике. 

Студија је такође открила неколико разлика између земаља, у мање од 

половине земаља које се огледају у: самопоуздању/самопоштовању; 

промовисање доживотног учења кроз уметност и идентификовање 

уметничких талената. Поред циљева учења које су идентификоване као 

делове образовног плана и програма уметности, постоје и циљеви у 

укупном наставном плану и програму који се могу повезати са 
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уметношћу и културним образовањем. Поједине државе су дале циљеве 

за цео наставни план и програм. То су обично културни и креативни 

циљеви, посебно са нагласком на креативности, учење о културном 

наслеђу и културне разноликости, као и развој индивидуалног израза. 

(EACEA, 2009) 

„Мисија основног образовања и васпитања јесте да буде темељ 

целокупног система образовања и да обезбеди квалитетно образовање 

свих грађана. Функција основног образовања јесте да базично описмени 

ученике из свих области значајних за живот у савременом свету, да 

развија функционална знања, умења, мотивацију за учење, ставове и 

вредности неопходне за формирање националног и културног 

идентитета, те базичне културне потребе и навике, што оспособљава за 

даље школовање, целоживотно учење и активан и конструктиван живот 

у савременом друштву.“ (ВРС, 2010: 28) 

Актуелни наставни план и програм за наставу ликовне културе у 

Републици Србији у себи садржи циљеве наставе ликовне културе који 

су дефинисани за различите узрасте. За ниже разреде су: „Циљ 

васпитно-образовног рада у настави ликовне културе јесте да се подстиче 

и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са 

демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног 

предмета“. ЗУОВ (2012) За више разреде основне школе, за 5 и 6 разред: 

„Циљ васпитно-образовног рада у настави ликовне културе јесте да 

подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у 

складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог 

наставног предмета. За 7 и 8 разред: Циљ наставе ликовне културе јесте 

да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и уметничку 

писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда 
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образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у 

новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење 

и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и 

заинтересованост за предметне садржаје, као и да подстиче и развија 

учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским 

опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета. ЗУОВ 

(2012) 

УНЕСКО је препознао јединствену улогу коју уметничко 

образовање може да игра у стварању културе мира, међународног 

разумевања, социјалне кохезије и одрживог развоја. Данашњи свет је 

заснован на знању и учењу. Пост-индустријска друштва захтевају 

креативне грађане са вербалним и невербалним комуникацијским 

вештинама, маштовите, са способностима да критички размишљају и 

интеркултуралних схватања. У визуелним уметностима, новим 

средствима уметничке продукције нуде ученицима могућност да 

истражују своје мултикултурне, мулти-технолошке визуелне светове. 

(UNESCO, 2006) Свет 21. века захтева чланове друштва који су креативни, 

флексибилни, прилагодљиви и иновативни, а образовни системи треба 

да се развијају са овим променљивим условима. Настава ликовне културе 

омогућава ученицима да се изразе, критички процењују свет око себе и 

активно укључе у различите аспекте људског постојања. 

Наставу ликовне културе NAEA (енг. National Art Education 

Association, NAEA - Национална асоцијација за уметничко образовање 

Сједињених Америчких Држава) види као извор естетског искуства; извор 

људског разумевања; средство развијања креативних и флексибилних 

облика мишљења и средство које помаже ученицима да разумеју и цене 

уметност. (NAEA, 2009) 
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Организација AEP (eng. Arts Education Partnership-AEP), објавила је 

документ The Benefits of an Arts Education, 2013. год. у коме се, између 

осталог, износи да: Уметност припрема ученике за успех у школи: уз 

помоћ уметности се јача писменост и вештине у енглеском језику, 

помаже у неким математичким областима, ангажује ученике у школи и 

мотивише их да уче; развија критичко мишљење; побољшава школску 

културу. Уметност припрема ученике за успех у послу: Припрема 

ученике да буду креативни, јача способност решавања проблема, 

изграђује сарадничке и комуникационе вештине, повећава лидерске 

капацитет. Уметност припрема ученике за успех у животу: Јача 

упорност, помаже интеркултурално разумевање, помаже у изграђивању 

заједнице и подржава цивилни ангажман, подржава креативну 

заједницу. (Arts Education Partnership, 2013) 

Кен Робинсон износи своје мишљење о будућности: „Живимо у 

свету који се мења брже него икада и суочавамо се са изазовима који су 

без преседана. Свет тражи људе који могу да креативно размишљају, 

комуницирају и раде у тимовима: људи који су флексибилни и брзо се 

прилагођавају променама. (Robinson, 2011)  

Немачко удружење наставника уметности BDK (нем. Bund Deutscher 

Kunsterzieher - BDK) износи свој став о свету и настави ликовне културе: 

„Ми сада живимо у култури која је у великој мери обликованa 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, савремено и оријентисано ка будућности 

образовање значи пре свега учење о и са сликама. Деца и млади треба да 

буду способни да разумеју значење визуелне уметности у различитим 

контекстима визуелних порука и њихових међусобних односа. 
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Конкретно, задатак наставе ликовне културе је да приближи 

одговарајуће вештине и способности ученицима. Само је у настави 

ликовне културе слика је у центру свих процеса учења. „Слика“ у 

смислу, свих уметничких предмета, процеса и ситуација, овде се 

подразумевају дела, сликарства, цртежа, графике, скулптуре, 

фотографије и филма - овај термин се односи на све облике дизајна, 

архитектуре, дигиталне уметности, проширених медија и популарне 

културе. (BDK, 2014) 

3.1 КАРАКТЕРИСТИКЕ НАСТАВЕ  

ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ  

У активностима, везаним за уметност, не тражи се један тачан 

одговор јер се може добити много добрих решења, а сваки креативни 

проблем се могу добити много смислених одговора. Овакав начин 

размишљања и решавања проблема је одлична припрема за рад и 

живот. 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. Међународно удружење за 

образовање кроз уметност, InSEA (енг. International Society for Education 

Through Art, InSEA) износи да „Креативна активност је основна потреба 

заједничка свим људима, а уметност је један од најразвијенијих облика 
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људског изражавања и споразумевања. Уметност је по свом карактеру 

универзални језик.“ (InSEA, 2003)  

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 развијају уметничке вештине и знања тако 

што користе различите материјале и технике; 

- развија код ученика корисне радне навике и одговорност; 

- 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) 

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. Она 

нема доминантно интелектуални и репродуктивни карактер, већ 

доживљајно емоционални и креативни. Због тога се у процесу ликовне 

културе ангажује целокупна личност, а сам карактер рада наставника је 

култивисање личности, а не само образовање. 
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Најбитнија, карактеристика ликовне културе је њен стваралачки 

карактер, јер је ликовна уметност стваралачка. Овим се очекује 

стваралаштво не само ученика, већ и од наставника који заједно дају 

стваралачки карактер целом процесу наставе. Ликовна култура 

омогућава ученицима да се слободно изражавају и да откривају, 

истражују и експериментишу. (Winner, Goldstein, Vincent-Lancrin, 2013) У 

основној школи процес у настави ликовне културе подразумева 

активност ученика, стваралачки и радни процес. Такав процес изискује 

припрему материјала за рад, извођење рада и спремање материјала и 

алата. Због тога је још почетком 20. века усвојен став да се настава 

одржава (кад год је то могуће) у временском трајању од два школска 

часа. Неуједначен индивидуални развој, различит ниво потреба и 

интересовања условљавају индивидуализовани облик рада. 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. Специфичност ликовне активности са материјалима, 

дужина радног процеса, ако и друге специфичности изискују посебну 

концентрацију и посебан однос наставника на сваког ученика и сваки 

процес што се квалитетно може остварити само у малој групи. 

Педагошке норме у том смислу би биле 15 ученика у одељењу, што 

значи да ће наставник/ца, имајући у виду два спојена часа, имати за 

сваког ученика око 3-4 минута. Радни карактер се огледа у томе што је у 

основној школи око 85% садржаја одвија као радно стваралачки процес 

(у средњим школама у Србији проценат је обрнут). (Karlavaris, 1988) 

Настава ликовне културе је флексибилан наставни процес, који се 

мења, не само према карактеру рада практичног или теоретског, већ и у 
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практичном раду, зависно о појединим етапама припремама 

стваралаштва (учење, игра), самог стваралаштва и реализације све до 

верификације. 

Наредна карактеристика произилази од субјективности 

стваралачких процеса, уважавања индивидуалности ученика, што утиче 

на другачији однос наставника према сваком ученику. Индивидуални 

контакт, настојање да сваки ученик нађе своје оригинално решење, 

комуникација на субјективном плану, ослобађање ученика, подстицање 

стваралаштва – изискују такав однос наставника и ученика који се може 

означити као антиауторитативан, присан, са 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) 

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) 
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4. Е УЧЕЊЕ (E LEARNING) 

„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 

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)  

4.1 О Е-ОБРАЗОВАЊУ И Е-УЧЕЊУ 

Електонско образовање можемо сматрати сваким образовним 

(студијским) програмом који користи ИКТ у циљу реализације 
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наставе/учења. У последње време под електронским образовањем сматра 

се широк спектар образовних активности при чему се мање разматра 

питање инфраструктуре, а много више начина комуникације, сарадње, 

интерактивности, квалитета наставних садржаја, услуга праксе и сл. 

Образовање потпомогнуто ИКТ подразумева најмање три основне 

компоненте : 

- Компјутерски подржано учење (енг. Computer Assisted Learning – 

CAL) 

- Компјутерски подржано истраживање (енг. Computer Assisted 

Research - CAR) 

- Учење на даљину (енг. Distance Learning - DL) (Мандић, 2010) 

Е-учење врло широк појам који обухвата методе и технике за 

учење уз помоћ ИКТ-а подразумева наставу и учење са електронским 

медијима. То је процес преношења знања и вештина електронским 

путем уз коришћење одговарајућих рачунарских апликација, наменских 

програма, и окружења у процесу учења. Те апликације и процеси 

обухватају учење коришћењем Веб-а, рачунара, а садржаји се преносе 

преко различитих мрежа (интранета/екстранета), и уз помоћ 

мултимедије.  

Најједноставнију и уједно свеобухватнију дефиницију е-учења дало 

је Одељење за образовање и запошљавање Велике Британије (енг. 

Department for Education and Employment-DfEE, данас Department for Education 

and Skills-DfES) „Ако неко учи на начин да користи информациону и 

комуникациону технологију (ИКТ), он употребљава електронско учење“. 

Употреба електронског учења никако не значи одбацивање 

постојећих садржаја за учење/подучавање, већ само побољшање 

постојећег образовног материјала, односно његово осавремењавање. У 
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основи свега се налази широки обим дигиталних података са 

динамичком природом садржаја којима се може манипулисати, са 

могућношћу стварања, мењања и размењивања уз мању или већу 

комуникацију и интерактивност, спремљени на разноразним удаљеним 

или блиским дигиталним медијима потпомогнути дигиталним 

системима независним од времена и локације. Штефан Ауфенангер 

(Stefan Aufenanger) примећује да назив „е-учење“ (енг. е-леарнинг / 

електронско учење) није у складу са дигиталним медијима који се 

превасходно користе у овом виду учења, савремени медији преносе 

податке у дигиталном облику. (Aufenanger, 2006) 

Основна идеја е-учења долази из програма учења на даљину, који 

би требало да омогући савлађивање одређеног градива без обзира на 

удаљеност, локалне услове и време. Термин „учење на даљину“, је ушао у 

ширу употребу половином 19. века, али концепцијске корене можемо 

наћи много раније. Европска комисија је у свом акционом плану о е-

учењу донела дефиницију: „Употреба нове мултимедијске технологије и 

Интернета за унапређење квалитета учења олакшавањем приступа 

изворима и услугама као и разменом и сарадњом на даљину.“(EU 

Commission, 2000) Овај термин треба разумети шире, јер оно „е“ у е-

учење означава електронско (енг. еlectronic), па се уз употребу рачунара 

овде подразумева и шира периферија оптички дискови (CD, DVD), 

таблети, мобилни телефони итд. Посебно место у е-учењу заузима 

употреба Интернета као мултимедијског средства за комуникацију на 

даљину, тако да е-учење има и све особине учења/подучавања на даљину. 

Увођење е-учења подразумева остваривање неколико основних 

претпоставки: организацију система подршке, едукацију особља, 

наставног кадра, особља за подршку (техничка подршка) и стратешку 
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опредељеност установа према увођењу ИКТ-а у рад установе, укључујући 

и стратешки план за увођење технологије у наставу.  

Влада Републике Србије је разумела неопходност примене ИКТ-е у 

свим сферама друштва, па и у образовању, те је 2005. године донела 

документ под називом „Стратегија развоја информационог друштва у 

Републици Србији“. Ова стратегија, између осталог, се бави и е-

образовањем. Општи став се може сагледати у наредном цитату: 

„Ефективна интеграција информационо комуникационих технологија 

(ИКТ) у систем образовања један је од катализатора изградње друштва 

базираног на знању за које се често користи и израз економија базирана 

на знању (енг. knonjledge based economy). Користи се и термин пост 

индустријско друштво у коме је знање један од најважнијих ресурса“. 

(ВРС, 2005: 39) 

Стратешки циљеви, по овом документу, су: Подизање нивоа знања 

и вештина за коришћење ИКТ код најшире популације; Изградња 

модерног образовног система који је прилагођен потребама 

информационог друштва; Подстицање истраживања и развоја; 

Обезбеђење приступа информацијама о природном, културном и 

научном наслеђу. Као кључне области деловања су покривене: 

Укључивањем широке популације грађана; Увођењем концепта 

накнадног образовања и учења током читавог живота; Прилагођавањем 

образовног програма и наставног процеса потребама информационог 

друштва; Оспособљавањем наставних кадрова за модерне облике 

наставе; Јачањем ИКТ капацитета за модерно образовање и научно 

истраживање; Подржавањем креативног истраживања и развоја; 

Образовање и култура подржани применом савремених информатичких 

технологија. (ВРС, 2005) 
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Године 2010. Влада Републике Србије усвојила документ под 

називом „Стратегијa развоја информационог друштва у Републици 

Србији до 2020. године“ у коме се дају смернице, између осталог, за 

примену ИКТ у образовању у коме се износи: „Развојем примене ИКТ у 

образовању потребно је постићи: успостављање модерног образовног 

система који је прилагођен потребама информационог друштва; развој 

дигиталних образовних садржаја; обученост наставника за коришћење 

ИКТ; подизање нивоа знања и вештина за коришћење ИКТ код најшире 

популације; оспособљеност за примену ИКТ на радном месту на начин 

којим се подиже степен ефикасности, побољшава квалитет рада и 

обезбеђују бољи послови; увођење савременог концепта е-учења и 

отвореног учења на даљину; да ИКТ буде интегрални део образовних 

програма, образовни програми и наставни процеси прилагођени 

потребама информационог друштва, а наставни кадрови оспособљени 

за модерне облике наставе; развој концепта образовања и учења током 

читавог живота; укључивање друштвених група са посебним образовним 

потребама, што обухвата стицање знања и вештина из области ИКТ 

одраслих, који нису имали могућности да их добију. Потребно је 

истовремено подизати технолошку основу у школама, укључујући 

информационо-технолошко опремање и комуникационо повезивање 

школа, као и предузимати мере да се технолошка основа примени зарад 

испуњења претходно наведених циљева.“ (ВРС, 2010) 

4.2 МОДЕЛИ Е-УЧЕЊА 

Појавом јефтиних личних рачунара појављују се материјали за 

учење који користе могућности рачунара - стварање лекција које осим 

текста преносе и звук, слику или видео записе, али и могућност да се 
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направе интерактивни образовни материјали и тестови знања и 

вештина. Ови образовни материјали се у почетку дистрибуирали на 

дискетама, касније на оптичким дисковима (CD, DVD) или путем 

Интернета.  

У досадашњем развоју технологије е-учења могу се запазити 

четири генерације, прва генерација е-учења 1.0 везана је за 

дистрибуирање и искуства путем мреже тренинг-курсева. То су били 

синхрони курсеви испоручивани употребом софтвера виртуелне 

учионице, или асинхрони курсеви израђени употребом ауторских алата, 

и садржајима курса по традиционалном моделу оспособљавања. 

Курсеви су типично вођени LMS системом (енг. Learning Management 

System). 

Е-учење 1.0 карактерише: статичне стране, обично писане у језику 

HTML; корисници само читају и прегледају такве стране, оне се споро 

учитавају, а интеракција између креатора и корисника је минимална: 

попуњавање образаца и сл.  

Е-учење 1.3 верзија представља генерацију електронског учења 

када се учење развијало брже и испоручивало се у мањим сегментима. 

Учење је постало доступно и на радном месту и прилагођено потребама 

рада, и имало форму која се брзо и лако учитавала. У овој верзији се 

учењу није увек приступало кроз LMS, него је достављано кориснику 

путем електронске поште, или се приступало преко линкова на 

интранету конкретне организације. Садржаји за е-учење израђени су 

алаткама или системом LCMS (енг. Learning Content Management System).  

Е-учење 2.0 означава већи напредак у развоју него што је био од е-

учења 1.0 до е-учења 1.3. Е- учење 2.0 је базирано на алаткама које 

комбинују једноставност израде садржаја, дистрибуирања на Веб и 
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сарадњу. Е-учење 2.0 користи напредне технологије блог, wiki, RSS и 

друштвене мреже. Креирање садржаја може извршити било ко у оквиру 

свакодневног рада. Е-учење 2.0 је пројектовано тако да су размена и 

учење органска акција коју покреће и којом диригује ученик, корисник 

што значи да је наставни план и програм окренут ученику. Учење је 

комбинација приступања садржају, које се често изводи радом вршњака 

или сарадника, као и приступања вршњацима кроз социјални софтвер.  

Садржаји градива служе више за употребу (а мање за читање) – да 

се од њега добија садржај за учење произведен од самих корисника. А 

ако има структуру, то више није књига или приручник, него личи на 

конверзацију. Оно представља једну тачку, или чвориште на Веб-у, 

конектовану са другим чвориштима и сервисима за креирање садржаја 

које користе други ученици. 

Основне одлике е-учења 2.0 су да ученици креирају садржај, 

сарађују са вршњацима кроз механизме као што су блог, wiki, усмерене 

дискусије и друга средства; Учење је усресређено на ученика; наставници 

и ученици су колеге у друштвено умреженом окружењу; научено 

искуство је производ сарадње, истраживања и менаџмента знања; јавља 

се помак од традиционалних апликација и система који дистрибуирају 

објекте учења са претходно утврђеном архитектуром учења, ка 

отвореном окружењу учења и алатки за подршку социјалним 

интеракцијама међу вршњацима, а као последица свега наведеног 

јављају се неограничене могућности креирања, уређивања, публиковања, 

размене, коментисања садржаја друштвеном сарадњом на Интернету. Е 

учење 2.0 донело је револуционарне промене: динамичне веб-странице 

са променама садржаја, постављањем и преузимањем садржаја, 

интеракцијом између власника и корисника и међу корисницима; 
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синхрона комуникација међу корисницима; прилагођавање, осим 

рачунарима, и другим уређајима: мобилним телефонима, таблетима и 

другим сличним уређајима. У Е учењу 2.0 комбинацијом различитих 

социјалних веб-апликација сарадња има велики значај где ученици уче 

једни од других; ученици сами истражују многе изворе знања и креирају 

садржаје, радећи у групама са различитим улогама и одговорностима 

користе различите веб-алате. Наставници и ученици су колеге у 

друштвено умреженом окружењу. 

Е-учење 1.0 ће наставити да се користи за садржаје за које је 

заинтересован релативно велики број корисника, са специфичним 

потребама, и са релативно истим нивоом знања из конкретног подручја. 

Е-учење 1.3 ће се користити за изучавања или оспособљавања за нове 

производе, процедуре, системе и сл. Е-учење 2.0 се употребљава када 

постоје веома различите потребе учења.  

Веб 2.0 се фокусира на друштвено умрежавање и сарадњу између 

креатора и корисника, Веб 3.0 је прерастао у интелигентни веб или 

семантички веб са технологијама повећаног и поузданог капацитета за 

складиштење података, појавом cloud computing-а, колаборативног 

интелигентног филтрирања, вишим резолуцијама екрана, multi guest 

уређајима, 3Д визуелизацију, проширену реалност (енг. augmented reality, 

AR), 3Д корисничким интерфејсом осетљивим на додир долазимо до 

следеће генерације е-учења 3.0. које од пасивног ученика ствара активног 

учесника у процесу учења. (Dominic, Sagayaraj, Pilomenraj: 2014)  

Једна од битних ствари треће генерације е-учења ће бити 

свеприсутан приступ ресурсима уз помоћ мобилних уређаја, било када 

и било где (Berd 2007; Viler 2009 по Rubens, Kaplan, Okamoto: 2011). 

Такође се говори о употреби вештачке интелигенције (енг. artificial 
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intelligence, AI). (Walters, 2010; Moore, 2010 по Hussain: 2013) 

Персонализација се види као кључни приступ обиљу информација у 

друштву заснованом на знању и учењу данашње. 

Е-учење није ограничено на учионицу, и може се одвијати било где 

и 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 анимација анимирани садржаји; 

Оно даје контролу ученику када и где ће учити; Дозвољава ученицима да 

уче у свом ритму; Пружа ученику да прилагоди окружење да задовољи 

индивидуалне потребе; Благовремено пружа индивидуалне повратне 

информације. (NSEAD, 2009) 

Данимир Мандић износи закључке на основу истраживања у 

развијеним земљама у којима се образовање на даљину користи у 

последњој деценији двадесетог века. Уочене су предности у односу на 

традиционалну наставу које се огледају у следећем:  

- Настава се индивидуализује стварајући могућност ученику да 

напредује темпом који одговара његовим психолошким и 

перцептивним способностима, као и предзнањима из одређене 

области,  

- У комбинацији са другим електронским изворима информација 

(електронске енциклопедије, часописи, библиотеке и WWW) 

обезбеђује се истраживање најактуелнијих садржаја у складу са 

сопственим интересовањима, 

- 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 на даљину 

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,  

- Обезбеђује се ангажовање најбољих стручњака из одређене 

области чиме се квалитет наставе подиже на виши ниво,  

- На факултетима и у школама који имају праксу у школама, 

медицинским центрима, фабрикама и другим институцијама 

омогућава се праћење и критичко преиспитивање праксе што 

наставу чини ефикаснијом и смањује трошкове образовање на 

даљину, свакако, а представља значајну иновацију која у 

комбинацији са традиционалном наставом доприности 

побољшању квалитета наставе. (Мандић, 2008) 

4.3 Е-УЧЕЊЕ И НАСТАВА ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ  

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 
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његовим енциклопедијским карактером и његовом способношћу за 

интерконекцију. Визуелни и текстуални и образовни ресурси, неки су од 

њих у великој мери разрађени и високог квалитета, се стално унапређују. 

(Buckingham, 2003; Piscitelli, 2005 по Alvarez, 2006) 

Импликације е-учења у наставу ликовне културе NSEAD (енг. 

Nacional Scociety for Education in Art and Design – NSEAD, Национално 

удружење за образовање у уметности и дизајну Велике Британије) види 

кроз могућности ученика да: Развију вештине потребне за технолошки 

богатије друштво; Заједно са вршњацима уче кроз различите 

интерактивне материјале које могу истраживати у темпу који њима 

највише одговара; Развијају своју креативност кроз различите тестове, 

изазовне активности и материјале; Да бирају приступ материјалима; 

Бирају сараднике путем партнерства између школа, вршњака; Бирају 

пут до знања избором тематски акредитованих семинара и обука; Бирају 

експерте за подршку у учењу; Флексибилан начин учења, где, када и како 

да уче; Приступ различитим тестовима за проверу наученог; Складиште 

различите материјале на виртуелним просторима, лични простор за on 

line учење; Различите информације о доступним курсевима; Прегледају 

разна видео упутства везана за технологију, ликовне технике, историју 

уметности и сл; Стварање радова визуелних уметности. (NSEAD, 2009) 

Е-учење омогућава различите просторе и места за креирање и 

дељење радова визуелних уметности, комуникацију и размену искустава 

са другим ученицима који су укључени у исти или слиличне пројекте, 

пружање могућности учења и подучавања ван ограничења 

традиционалне учионице у контактима са наставницима и менторима. 

ИКТ алати омогућавају нове начине за манипулацију постојеће и 

стварању нове уметничке праксе (као што трансдисциплинарна или 
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интермедијска уметност), који онда могу бити дељене и представљене на 

Интернету у интерактивном окружењу. (Radclyffe-Thomas, 2008) 

Документ „Arts and Cultural Education at School in Europe“ је студија о 

организацији, заспупљености и циљевима наставе уметности у земљама 

у Европи. У документу се, између осталог, представља и е-учење у 

функцији наставе уметности где се констатује да седам земаља 

(фламанска заједница у Белгији, Чешка, Грчка, Шпанија, Француска, 

Малта и Словенија) имају посебне политике и иницијативе за пружање 

електронских ресурса везаних за наставу уметности. У Белгији школе 

добијају различите дигиталне материјале за наставу уметности које 

обухватају: материјале за наставнике о коришћењу ИКТ у настави, 

колекције репродукција, бесплатан приступ културним сервисима, 

предлоге наставних јединица за наставнике. У Чешкој се пројект/софтвер 

Eduart користи за интерактивно и графичко престављање материјала. У 

Француској, централно одељење у Министарства је одговорно за развој 

ИКТ од 1997. год. Ово одељење креира и одобрава наставне ресурсе који 

укључују папирне документе и софтвере, и све више се развија on line 

ресурсе за различите нивое образовања. Грчка такође пружа ресурсе 

засноване на ИKТ. У Шпанији, Министарство просвете, социјалне 

политике и спорта пружа различите материјале и ресурсе кроз on line 

обуку и ресурсе за наставнике, и нуде низ ресурса учења уметности 

коришћењем нових технологија. Неки од ових ресурса намењени су 

наставницима а други су дизајнирани за ученике. На Малти, у оквиру 

националне стратегије Е-Учење 2008-2010, одељење за управљање 

курикулумом и е-учење поклоноло је бесплатне лаптоп рачунаре за све 

наставнике, укључујући и наставнике уметности. У Словенији, 

Министарство просвете и спорта је ангажовано интензивном набавком 

ИКТ опреме за школе укључујући и наставне програме за наставу 

ликовне културе. (EACEA, 2009) 
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Роланд Краиг (Roland Craig) о могућностима Веб 2.0 технологије у 

настави ликовне културе изнеo je у документу „The Art Education 2.0 

Manifesto“ из 2009. године: 

- Интернет се сагледава даље 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 технологија изграђивање богатијег окружења у 

учионици у којој наставник и ученици следе циљеве курикулума. 

Фокусирање на резултате, а мање на алате. 

- Технологија може да се користи у целом наставном плану и 

програму. Инсистирање на изради јаче везе између садржаја, 

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, препознати 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.  
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- 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. Партиципативни 

медији нуде мноштво начина за повезивање, комуникацију и 

сарадњу са вршњацима и колегама широм света. 

- Коришћење бесплатних алата и софтвера отвореног кода за 

подршку наставе и активности учења у учионици. Доступност 

бесплатних online алата 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.  

- Охрабривање личног израза, али и сарадње и заједништва. 

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. 

- Дељење искустава и радова ученика са светском публиком. 

Наставници ликовне културе су дуго користили признање које 

долази са јавним приказом рада као начин мотивисања ученика. 
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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 покажеу 

свету шта знају и могу да ураде. (Craig, 2009) 

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.  
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5. КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА 21. ВЕК И 

НАСТАВА ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ  

Култура и уметност су битне компоненте свеобухватног 

образовања које воде ка пуном развоју појединца. Уметничко образовање 

је 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 индивидуале 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. 

(UNESCO, 2004) 

Различити стручњаци 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 

друшву уопште. Образовање мора данас да спреми ученике за тај свет 
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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) Слично мишљење има и 

Кен Робинсон (Ken Robinson) који износи свој став о овој теми и каже: 

„Нико нема преставу, 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)  

Развој деце и младих људи је без сумње под јаким утицајем 

њиховог разумевања, коришћења и креирања визуелних поука. Ово 

резултира сталној растућој потреби за „визуелним вештиннама“, 

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 вештина поред читања, писања и рачунања. „Најуспешније 

школовање у визуелном мишљењу се може понудити у настави 

уметности.“ (Арнхајм, 1985: 242) 

Постоји велики консензус да данашње економије захтевају људе 

који могу да допринесу и прилагоде се иновацијама. Поред јаких 

техничких 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. Уметници су узори за иновације у нашим 
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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. (Winner, Goldstein, Vincent-Lancrin, 2013) 

Поједини стучњаци чак сматрају да је данас време процвата 

„креативне класе“ као покретача раста друштва. У том контексту, 

образовни системи морају да образују ученике са вештинама потребним 

за иновације у друштаву. 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.  

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 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 ликовно-визуелна писменост, емоцијална 
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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. (UNESCO, 2006) 

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 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. (Peez и Schacht, 2004) 

Слична мишљења износи износи и организација П21 (енг. P21) која 

је за НАЕА-у 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 
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креирање и изражавање кроз уметност је једна од главних особина за 

успех у 21. веку.“ (P21, 2010: 2) 

Кључне ученичке компетенције које се наводе у документу 

Вештине у уметности за 21. век 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. 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 иформација 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 времне и да се континуирано напредују као уметници. 

Посвећеност учењу као целоживотном процесу. Социјалне и 
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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 инспирише друге, знати да воде и оптимизују вештине чланова тима 

у решавању проблема које имају користи широј заједници. (P21, 2010) 

Георг Пез (Georg Peez) у раду Учење уметности данас - и сутра 

(нем. Kunstunterricht heute - und morgen auch) наводи важности наставе 

ликовне културе данас, кроз 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. Медијска писменост: Употреба 

дигиталних медија, не може се ограничити само на техничке аспекте у 

рачунарству и информатици. Обликовање у дигиталним медијима је 

поље ликовне уметноости (веб дизајн, дигитална фотографија...) 

Уметност као образовна вредност: Разумети савремену уметност је тешко 

без предходног 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. (Пијаже по Peez, 2007). Менталне слике омогућавају 

превазилажење ограничености сензомоторног овде и сада 

функционисања. Менталне слике омогућавају деци да антиципирају 
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догађаје који се понављају и да унапред планирају своје акције. 

Оријентација 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 ученичкика 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). 

Георг Пез (Georg Peez) посебно наглашава значај креативности и 

естетског искуства: Карактеристике креативности се карактершу као 

неопходне компоненте наставе ликовне културе и то су: Флуктуација 

идеја; флексибилност као битан аспект богатства идеја; оригиналност 

неконвенционалних идеја; осетљивост за проблеме; комплексно активно 

бављење проблемом; планирање и детаљна разрада коришћења 

материјала и техника ради реализације идеје; повезивање свих елеманата 

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).  

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 
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идентификују и негују своје потенцијале и да подстакну креативност. 

(EACEA, 2009) 

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. (Taggart, G. et al. 2004 по EACEA, 2009) Скоро све земље 

Европе (на основу студије Arts and Cultural Education at School in Europe) 

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. 

(EACEA, 2009) 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 не-

уметничким наставним предметима и да на тај начин обрађују 

креативне и културне теме. (Bamford 2006; Sharp и Le Métais 2000; Taggart 

et al. 2004 по EACEA, 2009) 
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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. „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 

категотије, могу се развијати у настави ликовне културе. 

Когнитивне компетенције: Издвајање битног од небитног, 

вештина одабирања информација; Постављање питања о градиву као и о 

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 свијест, 

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; 
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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; Осјећање позитивне припадности нацији и 

цивилизацији. 

Радно-акционе компетенције: Познавање струке или 

професионалност; Општеинформатичка и комуникацијска писменост, 

познавање енглеског или свјетских језика; Савесност, преузимање 

одговорности за лична остварења; Перзистенција, истрајавање на 

циљевима упркос препрекама или неуспесима; Мотив постигнућа, 

тежња за побољшањем или остварењем највиших квалитета; 

Иницијатива, спремност да се искористе указане могућности; 

Оптимизам, унутрашња мотивисаност, воља за рад. (Сузић, 2005: 70) 

Европска комисија за образовање и културу, је дала смернице и 

свој допринос као полазну основу у развоју кључних компетенција код 

ученика као битног елемента доживотног учења. (eng. Key competences for 

lifelong learning – Кључне компетенције за доживотно учење, донесене 2007. 

год.) Кључне компетенције представљају трансферабилни, 

мултифункционални пакет знања, вештина и ставова који су неопходни 

свим ученицима за лично остварење и развој, инклузију и запослење. 

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, 
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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; 

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 примјене у 
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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 капацитетете. Вештине укључују и 

могућност сопственог креативног и експресивног гледишта на мишљења 

других и идентификација и раумевање друштвене и економске 

могућности у културној делатности. Културни израз је од суштинског 

значаја за развој креативних вештина, које се могу применити на разне 

професионале контексте. Разумевање властите културе и осећај 
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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.  

5.1 ЦИЉЕВИ/ИСХОДИ  

ОБРАЗОВАЊА УМЕТНОСТИ У ЕВРОПИ  

У документу Arts and Cultural Education at School in Europe који је 

објавила EACEA, (енг. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency-

EACEA) се констатује да 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 

планови и програми структурирани као интегрисана целина или као 

скуп посебних предмета циљеви/исходи 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. Наредни циљеви/исходи учења се јављају у свим 

анализираним земљама, они су општи и изричито повезани са наставом 

уметности.  
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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 уметничкости 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 

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 
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идеје или повезују постојеће идеје на нов иновативан начин кроз 

визуелне радове.  

Преостали циљеви/исходи могу се груписати у две категорије: 

општи циљеви (не нужно специфично уметнички) с једне стране, и 

специфичних циљева експлицитно повезаних са наставом уметности, са 

друге. Опши циљеви који се јављају 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 културне 

разноликост, развој индивидуалног изражавања и идентитета, разна 

уметничка искустава и средства изражавања и социјалне вештине. Поред 

великог броја заједничких постоји доста разноликости у 

циљевима/исходима од земље до земље. (EACEA, 2009: 18-22) 
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5.2 СТАНДАРДИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

Компетенције ученика у настави ликовне културе, у Републици 

Србији, могу се сагледати кроз образовне стандарде који су донесени 

2010. год. Образовни стандарди су искази о темељним знањима, 

вештинама и умењима које ученици треба да стекну до одређеног нивоа 

у образовању. Стандарди артикулишу најважније захтеве школског 

учења и наставе и исказују их као исходе видљиве у понашању и 

расуђивању ученика. 

Преко стандарда се образовни циљеви и задаци преводе на много 

конкретнији језик који описује постигнућа ученика, стечена знања, 

вештине и умења. Основна карактеристика образовних стандарда је то 

што су дефинисани у терминима мерљивог понашања ученика. 

Засновани су на емпиријским подацима, а степен њихове остварености 

може се, из годину у годину, емпиријски проверавати. На основу тих 

провера и пратећих анализа, у интарвалима од 4 до 5 година, стандарде 

је потребно ревидирати. Успостављање и унапређење стандарда је 

континуирани процес, тесно повезан са променама положаја и улоге 

образовања у друштву. 

Сами стандарди осмишљени су због лакшег оцењивања ученика 

али и да сви ученици добију једнака знања. Стандарди су показатељ 

наставницима на кључне исходе и компетенције које треба да остваре 

код ученика,а ученицима су показатељ да одвоје битно од небитног, да 

покажу своје знање и да се труде да пређу на следећи ниво. Стандарди су 

подељени на три различита нивоу у току образовања: 

Основни ниво -  овом нивоу описани су захтеви који представљају 

основни ниво знања, вештина и умења које ученик мора да постигне. 

Очекује се да ће 80% и више ученика достићи и престићи овај ниво; 
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Средњи ниво - знања и умења које има просечан ученик, очекује 

се да ће 50% и више ученика постићи овај ниво; 

Напредни ниво – дати су захтеви које морају да савладају ученици 

који ће највероватније бити најуспешнији у даљем, средњошколском 

образовању. Очекује се да ће 25% ученика достићи овај ниво; 

Стандарди за предмет Ликовна култура, који се односе на крај 

обавезног основног образовања, изведени су из циљева образовања и 

васпитања, општих циљева предмета и наставног програма предмета. 

Стандарди су низ исказа који описују шта један ученик/ученица зна и 

уме на одређеном нивоу постигнућа. како би се дефинисали стандарди 

за предмет Ликовна култура, садржај предмета подељен је у три области: 

Медији материјали и технике визуелних уметности; Елементи 

принципи и садржаји (теме, мотиви, идеје...) визуелних уметности; 

Улога, развој и различитост визуелних уметности.  

Термином визуелна уметност обухваћени су традиционални 

медији ликовних и примењених уметности (цртање, сликање, вајање, 

графика, керамика, костимографија...), савремени медији (телевизија, 

филм, сви обликци дизајна и дигиталне уметности...), архитектура, 

фолклорна уметност, уметнички занати (ткање, грнчарија, накит, радови 

у дрвету, папиру и другим материјалима). 

У оквиру сваке области развијени су кратки искази/стандарди по 

нивоима, тј. описане су способности, зна ња и веш тине ученика на три 

нивоа. На првом нивоу описани су захтеви који представљају базични 

или основни ниво зна ња и вештина, на другом нивоу описани су захтеви 

који представљају средњи ниво знања и вештина, а на трећем нивоу су 

захтеви који представљају напредни ниво зна ња и веш тина. Они су 

дефинисани преко кључних компоненти учења: основних знања, 

стваралачких способности (искуствено знање/извођење) и критичког 

мишљења (ставови, вредновање). 
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Специфичност наставног процеса и учења у Ликовној култури 

огледа се у повезаности садржаја из све три области, као и у 

испреплетаности компоненти учења. У складу са та квом синтетичком 

природом учења у уметности и ради лакше примене у настави, 

стандарди су прво приказани по нивоима, без сврставања у области и 

компоненте учења, а затим су у следећем приказу сврстани у области 

којима припадају. (МПРС, 2010: 5) 

Документ сагледава стандарде наставе ликовне културе са 

позиције ванвремености а описи су уопштени. Обзиром да су ово први 

стандарди, донесени код нас, за наставни предмет ликовна култура 

можемо рачунати на даље верзије и осавремењавања. Интересантно је да 

документ користи појам визуелна уметност који је адекватнији и шири 

од ликовна култура, но сам назив наставног предмета код нас може бити 

предмет неких других расправа. 

*** 

Значај наставе ликовне културе се све више препознаје у свету и у 

Европи, она нуди ученицима корисне смернице да развијају своју 

креативност, машту, осетљивост према себи и свету око себе у 

међусобном односу. Поред тога, настава ликовне културе омогућава 

ученицима да развијају способност да се изражавају у широком спектру 

визуелних техника. Настава ликовне културе омогућава ученицима да 

разумеју уметност, такође побољшава критичке вештине потребне да 

размишљају и крећу се слободно и свесно у нашем друштву пуном 

стимулација и информација. Осим тога, настава ликовне културе има 

одговорност да ученицима приближи различите културне баштине и 

културне разноликости. (Alvarez, 2006) 
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6. НАСТАВА ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ У 

ДИГИТАЛНОМ ДОБУ 

Информационе и комуникационе технологије (ИКТ) су постале 

саставни део наших живота. Оне су промениле наше друштвене навике и 

мењају нашу перцепцију себе и света око нас - утичу на људско 

понашање. Уметност ради исто, чак и више, јер може да обезбеди 

неочекиване представе света и тиме провоцира 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 ће ученицима 

остати више времена за креативност, сарадњу, истраживања и процене. 

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 
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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. (Соретић, 1971:63) 

Комуникација и размена информација је 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 

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“ (Тодоровић, 2009:13)  

Једна од покретачких снага савремених медија је њихова 

способност да повежу људе преко више чулних искустава. Нова 

способност медија да повежу своје кориснике је довела до промена у 

начину на који људи комуницирају. У преформансу 4'33", из 1953. год. 

Џон Кејџ (John Cage) покушава да укључи публику тако што их позива 

да седе за клавиром око четири минута и тридесет три секунде, публика 

несвесно постаје фокус ове сарадње. Кејџ је спојио случајне звуке које 

љиди производе: шапат, кашаљ, шкрипање столица и остали звуци које 

публика несвесно производи, редефинисао улогу уметника, уместо да у 

фокусу буде одсвирана музичка композиција, публика постаје главни 

актер перформанса.  
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Kомуникације у данашњем свету све више 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 

срадничком 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) 

Информациона и комуникациона технологија 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 послови који укључују 

дводимензионалне и тродимензионалне технике обликовања уз помоћ 

рачунара. У класичним ликовним дисциплинама, сликарство, графика, 

цртеж и скулптура ИКТ могу директно бити укључене у процес 

стварања ликовног дела или индиректно.  

Боро Драшковић, размишљајући о нашем свету каже; „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) 

Дигитална технологија покренула је једну од најважнијих промена 

у образовању од проналаска штампарије: од ученика се очекује да мисле 
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и комуницирају као уметници и дизајнери како би стварали 

мултимедијске продукте. Уметност је постала једно од четири темена 

писмености, важно 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, ЦД-а, ДВД-а и веб портала и други нови медији 

који се још нису појавили, захтевају музичаре, приповедаче, веб 

дизајнере, кореографе, видео уметнике, графичке дизајнере, креативне 

консултанте и многе друге професионалце из области „уметности“. 

Не треба да расправљамо да ли је визуелна уметност важна у 

нашем образовном систему. Она то очигледно јесте, и уметност треба да 

гледамо и као подручје писмености, а не само као предметну област. Она 

је примарни вид комуникације у савременом свету и њоме се морају 

прожети све предметне области, баш као што је случај и са осталим 

видовима писмености. Да би ученици били успешни у школи и послу, 

као и у својој заједници и своме приватном животу, биће им потребна 

уметничка и дизајнерска умећа која захтева дигитално доба. 

6.1 ПРЕПОЗНАВАЊЕ МОГУЋНОСТИ ИКТ ЗА 

НАСТАВУ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ  

Медји 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 софтвер који 
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се може 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 

тежњу наставника да интегришу традиционалне и савремене медије у 

своју наставу. Са друге стране ученици не долазе у школу као празне 

странице папира по којима наставници пишу, они долазе са богатим 

искуством које се може користити у настави. Њихова искуства у 

коришћењу ИКТ ван школе су велика и треба их узети у обзир при 

планирању и извођењу наставе. (Илић, 2009)  

Рачунари су стигли у школе осамдестеих година прошлог века, а 

неке школе су тада почеле да користе рачунаре да помогну ученицима у 

учењу. (Recesso и Orrill, 2008) Дајан Грегори (Diane Gregory) се још 1995. 

год. залагала да ликовни педагози што пре прихвате интерактивне 

дигиталне технологије као значајане за будућност наставе уметности. 

Препознавање могућности коришћења ИКТ у настави ликовне културе 

датира из времена деведесетих година прошлог века. Од тог времена па 

до данас различити аутори су наглашавали предности које се добијају од 

интегрисања ИКТ-а у наставу ликовне културе, износе своје ставове о 

коришћењу ИКТ. Констатују да технологија пружа велике могућности за 

обогаћивање наставе ликовне културе, омогућавајући ученицима и 

наставницима коришћење нових алата уз подршку мултимедије. 

(Bridwell и McCoy, 1991; Schwartz, 1991; Garnons-Williams, 2002; Wood, 

2004 по Phelps и Maddison, 2008). ИКТ представља јединствену прилику 

за подршку и проширујући визуелне уметности изван класичних 

ликовних техника. (Brown, 2002). Рачунари стварају нова естетска 
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искуства, са својим огромним потенцијалом као алатка за визуелизацију 

идеја. (China и Duthie,1994) 

Потенцијал ИКТ-а за наставу ликовне културе препознат још 1980-

их, када је (Crowe, 1988) коментарисао да ИКТ могу помоћи у 

истраживању проблема дизајна, побољшати доношење одлука и 

обезбедити нове могућности за учење. „За наставу ликовне културе 

долазе невероватно узбудљива времена нуде нове могућности применом 

ИКТ-а" (Long, 2001: 262)  

Наставници ликовне културе, и сви који су били заинтересовани за 

интергацију ИКТ у наставу, почели су да размишљају о примени 

рачунара у настави ликовне културе у време када су се рачунари почели 

користити у уметности, заправо када је било омогућено да рачунари 

могу приказати велики број боја у квалитетној резолуцији. Овоме је 

допринело развијање графичког корисничког интерфејса и уметничког 

софтвера. Оваквој ситуацији је допринео и пад цена рачунара на 

тржишту. Брз напредак ИКТ-а је понудио значајне могућности 

коришћења у настави ликовне културе, интерактивно и динамично 

учење са доступношћу глобалних ресурса. (Gregory, 2009).  

Немачко удружење наставника ликовне културе је 2001. год 

препознало потенцијал ИКТ-а за коришћење у настави ликовне културе 

и објавило документ „Дигитални медији у учењу уметности“ у коме се 

између осталог каже: „Комуникације у информационом друштву 

обављају се уз помоћ дигитално генерисаних слика. Ова чињеница 

ставља школу пред нове захтеве, а првенствено наставу ликовне културе 

која је једини предмет који се експлицитно бави стварањем и 

разумевањем визуелних порука, што је ставља на посебно место међу 

наставним предметима.“ (BDK, 2001: 2)  
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Осим повишење креативности, критичког размишљања и вештине 

ученика, јединственост ИКТ ће проширити наставу ликовне културе 

кроз решавање реалних проблема и сараднички рад. (Loveless, 2003). 

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) 

Георг Пез и Михаел Шахт (Georg Peez, Michael Schacht) скренули су 

пажњу на пројекат „Мултисензуално учење уметности укључивањем 

рачунарских технологија“ (нем. Multisensueller Kunstunterricht unter 

Einbeziehung der Computertechnologie- MuSe-Computer) које је имало за циљ 

стварање ситуација за повећање креативног понашања уз помоћ ИКТ-а. 

Главно питање је било: „Како можемо интегрисати рачунаре и њихове 

компоненте у наставу уметности кроз више мултисензуалних 

обликованих процеса између стварности и дигиталног света.“ (Peez и 
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Schacht, 2004: 1) Они сматрају да су креативне вештине потребне за 

живот у данашњем свакодневном раду, као једна од тзв. кључних 

квалификација у свим секторима живота, иако развој креативности 

може бити интегрисан у све школске предмете, настава ликовне културе 

је централно место за креативно понашање.  

Пројект MuSe-Computer је, истиче се у закључку, да се из анализе 

података уочавају три аспекта: Први, да рачунари повећавају 

могућности за експериментисање и подстичу могућности за 

истраживање и истраживачки став ученика.; Други, да се постиче тимски 

оријентисан рад у малим групама који је довео до интензивне 

комуникације која је имала стимулативно дејство у личним 

доприносима; Трећи, да се комбинацијом коришћења аналогних и 

дигиталних медија омогућава ученицима да искористе различите 

могућности медија, узимајући најбоље од оба, кроз истраживање и тако 

дођу до резултата. Коришћење рачунара и ИКТ уоште, у овом пројекту 

је показало да рачунари не треба да замене традиционалне ликовне 

медије већ да се могу успешно користити у комбинацији са 

традиционалним медијима. (Peez и Schacht, 2004) 

Уметнички Савет Енглеске (енг. Arts Council England) преко 

свеобухватног циља наглашава пет стратешких приоритета, у којима се 

могу предвидети потенцијални доприноси ИКТ-а: експериментисање са 

новим технологијама, промоција нових уметничких форми у сарадњи са 

савременим технологијама, поштовање индивидуалности, деца и млади 

у целоживотном учењу, презентација ставралаштва помоћу 

електронских медија. (DCMS, 2001 по Loveless, 2005). 

ИКТ пружају велике могућности за обогаћивање наставе ликовне 

културе пружајући ученицима и наставницима могућност да обогате 
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наставу кроз мултимедијалне лекције. 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. (Phelps и Maddison 2008) 

6.2 КАРАКТЕРИСТИКЕ КОРИШЋЕЊА ИКТ У 

НАСТАВИ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ  

Мултимедијалност у образовању није настала појавом рачунарских 

мултимедијалних система, али су данас ови системи најдоступнији, што 

их чини неопходним и у образовању. Још је Коменски (чешки: Jan Amos 

Komenský), препоруком да ученици све што уче треба да „виде, чују, 

додирну или окусе”, дао идеју за коришћење више медија у настави, 

тако да се међусобно допуњавају и обогаћују. У садашњим условима 

богатство медија једноставно и складно може да се експлоатише у 

настави, коришћењем могућности које пружа савремени рачунарски 

мултимедијални системи. 

Рачунари поседују карактеристике које се разликују од других 

ликовних медија, те карактеристике одређују начин размишљања 

корисника, приступ проблему и начин решавања задатка. Генеш 

(Gyenes, 2002) 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 ауоматизације корака са различитим ефектима. За 

разлику од аналогних медија, додавање или одузимање елемената не 
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представња проблем а рад може бити повећан или смањен. Различите 

варијеције дела се могу сагледати истовремено. Од свих варијација рада 

могу се одабрати најбоље а остале обрисати у тренутку. Доступна је цела 

историја стварања рада. 

Карактеристике савремених медија и ИКТ у настави ликовне 

културе констатовао је Џонатан Матјус (Jonathan Matthews), оне су 

блиске ученицима, једноставне за употребу, разноврсне, атрактивне, оне 

су креативни алат, а у процесу стварања уметничког рада могу дати и 

велики број варијација. (Matthews, 1997) 

Једноставност употребе. Корисник комуницира са софтвером 

преко икона које представљају различите софтвере који су инсталирани 

на рачунару. Кликом миша се покрећу различити софтвери који могу да 

имају графичке алате приказане иконама: оловка, туш, уљане боје, боје у 

спреју, пастел, акварел и једноставним кликом миша одабрана алатка је 

спремна за рад.  

Практичност. 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.  

Атрактивност. Дела створена уз помоћ рачунара су интересантна и 

наставници могу привући велики број ученика који иначе нису 

заинтересовани за уметност. Рачунари могу бити примамљива врата 

ученицима у свет уметности и могућности за стварање радова. 

Интердисциплинарност. Рачунари и настава ликовне културе могу 

повезати различите наставне предмете те се може повећати 

интересовање за интердисциплинарну сарадњу колега и ученика 

различитих наставних предмета.  



————————————————————————————————— ▲▼▲ 

 112 

Креативна 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 спасен, 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 фото, 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 примењљива 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. (Loveless, 2003) 

Ученици и наставници, уз помоћ интернета, у настави добијају 

приступ хиљадама сајтова 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 ЦД-има, ДВД-има или интернету - а они су богатство за 

додатне информације и коришћење у настави. (Möller, 2008)  

Конол и Дајк (Grainne Conole и Martin Dyke) дају карактеристике 

коришћења ИКТ и то су: приступачност, брзина постизања резултата, 
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могући велики број варијација, комуникација и сарадња, 

мултимодалност и нелинеарност, неизвесност и непосредност. (Conole и 

Dyke, 2004: 4) 

ИКТ доносе препознатљив допринос активностима, омогућавају 

корисницима да раде ствари које не моге да се ураде ефикасно, или 

уопште, коришћењем традиционалних алата у уметности. Овај 

потенцијал које обухватају: интерактивност, могућност, велики избор, 

брзина и аутоматске функције су значајан елемент способности ИКТ-а и 

омогућавају ученицима и наставницима да их користе у учењу и 

процесу стварања ликовног дела када је то прикладно. (Sharp, Potter, 

Allen, и Loveless, 2000 по Loveless,2005). 

Приликом разматрања IKT-а и њихов утицај на наставу и учење у 

настави ликовне културе, важно је дефинисати природу тих медија, како 

би се боље искористили њихови ресурси. Постоји пет карактеристика 

које дефинишу природу савремених медија. Ове карактеристике 

укључују: интеграцију, интерактивност, хипермедију и искуство у 

коришћењу.  

Интеграција сугерише да су уметности и науке помешане за 

стварање јединственог искуства. Интеграција се може видети на 

телевизији, интернету, филму. На пример, стварање једне телевизијске 

емисије захтева неколико људи различитих талената, писци, глумци, 

уметници, техничари, инжењери... Резултат се добија сарадњом науке и 

уметности, сви раде за исти циљ, али приступају проблему из 

различитих перспектива. Када би се овај концепт применио на часу 

ликовне културе имали би мултидисциплинарану срадњу кроз 

интегративни модел наставе. 
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Интерактивност. Интерактивност сугерише на дијалог између 

човека и рачунара, рачунара и човека, као и рачунара са рачунаром. Рад 

у изолацији других ученика представља образовну праксу из 

прошлости. Способност ученика да комуницирају са другим ученицима 

уз помоћ ИКТ-а ће играти битну улогу у њиховом успеху учења. 

Дигитални ресурси сами по себи не доносе креативност али омогућују 

преглед уметничке праксе, учешће и активну демонстрацију уметничких 

дела или поступака које могу бити инспирација за сопствено стварање. 

Оне учествују у развијању идеја, израде веза, стварању и изради радова 

визуелних уметности уз сарадњу и комуникацију, а на крају и евалуацију 

ликовних дела. (Loveless, 2005) 

Хипермедија. Хипермедија је надоградња на мултимедију, а 

означава мултимедијске садржаје који су међусобно испреплетени. 

Мрежа се најчешће гради везама (енг. hyperlink) иако може бити створена 

и на неки други начин. У настави ликовне културе хипермедија се може 

користити као истраживачки алат у учионици. Ученици могу тражити 

директне и индиректне, релевантне информације које се односе на 

одређену тему о било ком питању из наставе.  

Последња карактеристика везана је за искуство у коришћењу ИКТ-

а. Коришћење ИКТ-а у настави ликовне културе захтева специфична 

знања у коришћењу различитог софтвера. На почетку они нису најбољи 

корисници већ више истражују могућности. Током времена, како 

ученици стичу више самопоуздања у коришћењу ИКТ, постају све мање 

свасни софтвера а све више су концентрисани на свој рад и размишљање 

о свом раду. Временом ученици проналазе и начине да прилагоде 

савремене медије сопственим креативним намерама. (Massart, 2004) 
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6.3 ФАЗЕ У КОРИШЋЕЊУ ИКТ У НАСТАВИ 

ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ 

У почетку, када наставници покушавају да користе нове медије у 

учионици, може се јавити осећај несигурности. Према Сандхолц (Judith 

Sandholtz), Рингстаф (Cathy Ringstaff) и Двајер (David D. Dwyer) постоји 

пет фаза наставне еволуције кроз које се пролази при интеграцији ИКТ у 

наставу ликовне културе. Ове фазе укључују: увод, усвајање, адаптација 

(одобравање), присвајање, и проналазак. (Sandholtz, Ringstaff и Dwyer, 

1997) 

Фаза увода је време како узбуђења, тако и збуњености за 

неискусне наставнике и ученике. Атрактивност које доносе, у почетку 

коришћења, ИКТ у наставу ликовне културе могу резултирати великом 

количином интересантних радова али само за кориснике. Заправо у тој 

фази сви актери, и ученици и наставници, покушавају да разумеју 

могућности савремених технологија и истражују 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 искуства у коришћењу ИКТ, то не значи да владају 

специфичним софтверима који би се користили 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, 

одржавање мреже и рачунарских периферија и ситне али и велике 

проблеме са хардвером. Наставник има још проблема, а то су набавка 

хардвера и набавка и одабирање софтвера који претходи уопште 

коришћењу у настави. Наставник такође треба да направи план 

распореда опреме и рачунара у својој учионици. 
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Чен (Chen) наводи да се већина наставника ликовне културе и 

њихових ученика суочавају са различитим изазовима када користе ИКТ-

а у настави ликовне културе. Многи не знају како да користе савремену 

технологију у настави, али чак и када наставници и ученици не науче да 

је 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. (Chen, 2009) 

Фаза усвајања, у овој фази наставници и ученици савладавају 

коришћење специфичног софтвера и уопште медијске писмености. 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 бити скуп, ученици углавном не користе код куће, 

па је потребно доста времена да га савладају у школи. Сандхолц 

(Sandholtz), Рингстаф (Ringstaff) и Двајер (Dwyer) се слажу да је једна од 

заједничких особина, скоро свих наставника, у овој фази још увек 

неразумевање свих предности ИКТ-а у настави. (Sandholtz, Ringstaff и 

Dwyer, 1997) 

Карактеристика ове фазе је стицање искуства у коришћењу ИКТ и 

учење 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 

ИКТ-а, тако да се ови проблеми могу предвидети или их 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 
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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 ИКТ у настави.  

Фаза присвајања је прекретница за наставнике, то је крај напора 

да дигитализују своју традиционалну праксу. Ученици владају медијском 

писменошћу и рачунари постају оруђе ума. 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 радова. 

У фази проналаска наставник проналази алтернативне моделе 

учења са савременим медијима. Према Сандхотцу, Рингстафу и Двајеру 

(Sandholtz, Ringstaff и Dwyer, 1997: 44) „Наставник може размотрити 

сарадњу са другим наставним предметима, или другим школама. 

Ученици могу сарађивати са ученицима из других школа на истом 

задатку или пројекту“.  

Ова фаза не представља завршетак процеса јер свакодневно 

развијање и унапређивање ИКТ-е отвара нове могућности које отвара 

нове могућности њиховог коришћења у настави. Прихватање ИКТ-а у 

настави ликовне културе, за учење и стварање ликовних радова, 

подразумева посвећивање промени и сталном осавремењивању 

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 
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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 

кратковиде државе које имају смањене часове наставе визуелне 

уметности, а нагласак је на математици и науци. (NAEA, 2009) 

Улога наставе ликовне културе није само да олакша развој вештина 

у уметности и дизајну, већ да обезбеди контекст за помоћ ученицима да 

конструишу 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 

софтверских алата у циљу разумевања својих вредности у многоме на 

исти начин као што смо се научили коришћењем традиционалних алата 

и медија. То ће им омогућити да изаберу најприкладније алате у 

будућности. Коришћење ИКТ у настави ликовне културе је нова област 

искуства и за ученике и наставнике. ИКТ пружа ученицима приступ 

широком спектру процеса и алата који су до недавно били на 

располагању само професионалцима који раде у дизајну и филмској 

индустрији. (NSEAD, 2009) 
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7. УЧЕНИЦИ И ИКТ  

У НАСТАВИ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ 

Оно што савремене медије подржане ИКТ-а чини толико 

неопходним у настави ликовне културе, а уједно су и главне одлике: 

мултимедијалност, актуелност, интерактивност и глобални карактер 

доступних саржаја. Ученици долазе у школу са богатим искуством, са 

знањима која су стечена и ван школе, а могу бити функционална у 

васпитно образовном процесу. Њихово интересовање за информационо 

комуникационе технологије и искуство у њиховом коришћењу је добар 

предуслов за надградњу тих знања у школи. Да би ученици користили 

могућности које им ИКТ пружају у стицању знања и стварању радова, 

морају бити припремљени од својих наставника, морају поседовати 

одређена знања, овладати додатним техникама коришћења савремених 

технолошких средстава и имати жељу за новим сазнањима.  

7.1 ДАНАШЊИ УЧЕНИЦИ 

Данашњи ученици одрастају уз рачунаре, лаптопе, таблете, 

мобилне телефоне, ГПС уређаје, дигиталне камере, дигиталне музичке 

плејере и друге дигиталне уређаје. Ученици не само да су 

заинтересовани за ове гаџете, они су и вештији у коришћењу од већине 
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одраслих. У планирању наставе важно је да се ова заинтересованост 

ученика за ИКТ повеже са наставом ликовне културе. Коришћење ИКТ-а 

у настави ликовне културе повећава интерес ученика, промовише рад у 

учионици, ученици уче нове вештине, помаже ученицима да успоставе 

везе између наставе и спољног света, и показује родитељима и управи да 

се користе најновија наставна средства. (Swanson, 2010) Ученици у нашим 

школама данас су дигитални староседеоци, како их назива Марк Пренски 

(Marc Prensky), 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. Насупрот томе, за наш 

образовни систем и већину наставника, дигитални језик је у најбољем 

случају, други језик. Већина људи користи старе процесе са новим 

технологијама. (Prensky, 2001; Loveless, 2005) Међутим већина ученика 

рачунаре углавном доживљавају као медиј за обраду текста, за 

рачунарске игре, а у новије време као средство за комуницирање преко 

социјалних мрежа.  

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. N-Geners одбијају да буду сведени на статус 

гледалаца. Телевизија, технологија уз коју су одрастали родитељи N-

Geners, је хијерархиска, 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 
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Интернету, који дозвољава више слободе и интеракције. (Tapscott, 1998) 

Данашња деца су стално у свету мултимедије у ваншколским 

активностима кроз употребу мобилног телефона, телевизије, 

сурфовањем Интернетом и играњем рачунарских игара. Ово им 

омогућава, на неком нивоу, постану дизајнери уместо обичних 

корисника ИКТ-а. (Peppler, 2010)  

Ученици значајну количину знања у коришћењу ИКТ-а науче ван 

формалних образовних институција, самостално експериментишући, од 

родитеља, од вршњака и сл. (Radclyffe-Thomas, 2008) Коришћење 

рачунара у уметничке сврхе ученици могу да уче током часова а њихово 

богато искуство у коришћењу ИКТ ван школе може играти битну улогу 

у савладавању у школи. Ученици првог разреда већ имају искуства у 

раду са дигиталним медијима. У основној школи се у почетку кроз 

експериментисање могу савладати први кораци у коришћењу ИКТ-а да 

би се у старијим разредима лакше дошло до коришћења сложенијих 

софтвера у настави ликовне културе. Савладавање једноставнх софтвера 

за: едитовање фотографија, једноставни софтвер за сликање и цртање, 

претраживање Интернета могу бити добар основ за надградњу у 

старијим разредима. (Gisbertz, 2008: 59)  

Немачко удружење наставника уметности (BDK) је 2011. год. је 

размотрило области примене ИКТ у настави ликовне културе. ИКТ се у 

настави ликовне културе може користити за анимације, видео и 

мултимедију, креативан рад са дигиталним медијима, коришћење 

Интернета и његових ресурса и у области штампаних медија. ИКТ се 

могу помоћи у великом броју области уметничког образовања, ликовних 

и примењених уметности, архитектуре, индустријског дизајна, 

графичког дизајна, фотографије, видеа, медиског дизајна и фотографије. 
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Области примене дигиталних медија фокусира се првенствено на све 

облике примењене уметности и комуникације, а у свим областима 

реализације могуће је коришћење у дводимензионалним и 

тродимензионалним сликама. Многи радови реализовани уз помоћ 

ИКТ незамисливи су без примене рачунара и они представљају нове 

могућности у настави ликовне културе. 

Различити начини коришћења ИКТ (са свим периферијским 

уређајима) у настави оправдавају употребу и у настави ликовне културе, 

рачунар као медијски алат за стварање радова визуелних уметности, као 

медиј за учење и медиј за комуникацију. Употреба ИКТ у настави 

ликовне културе захтева од ученика одређени ниво медијске писмености 

и вештине у коришћењу ових медија. (BDK, 2011) 

7.2 УЧЕНИЦИ, ИКТ И УЧЕЊЕ И ПОДУЧАВАЊЕ  

У учионици XXI века настава ликовне културе све више је под 

сталним спољним утицајима тако да је учионица место где ученици уче, 

истражују, стварају и процењују уметничка дела. Богатство информација 

које се нуде употребом ИКТ се вишеструко увећава у односу на класичне 

медије. Данашње специјализоване учионице за наставу ликовне културе 

могу се описати као место учења где ученици истражују, стварају, и 

процењују уметничка дела.  

7.2.1 ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАВАШТВО, Е КЊИГЕ, 

ДИГИТАЛНИ ЧАСОПИСИ И ИНТЕРНЕТ РЕСУРСИ 

Електронско (дигитално) издаваштво је данас све популарније 

првенствено због ниске цене производње, једноставне манипулације 
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материјалом и то што се овакве публикације могу обогатити и 

мултимедијалним сарджајима. Електронско издаваштво је углавном 

повезано са дистрибуцијом путем Интернета, али има и електронских 

публикација на оптичким медијима (CD, DVD...). 

Издавачке куће, софтверске куће, музеји, смотре уметности 

публикују компакт дискове са садржајима везаним за визуелне 

уметности. У много случајева су то дигиталне верзије штампаних издања 

мада има издавача који ради поспешивања продаје папирних издања у 

дигиталним верзијама немају обим као у класичним издањима. На 

оптичким медијима се данас могу наћи најразноврснији подаци који 

могу бити вредни у настави ликовне културе.  

Једна од најпознатијих Историја уметности Хорста Џансона (Horst 

W. Janson) може се и код нас набавити у издању на компакт диску.  

Поред општих историја уметности могу се наћи и е-књиге као што су: 

монографије уметника, уметничких праваца, теорије уметности, 

појашњења појединих уметничких поступака, примера и идеја за 

стварање ликовних и радова визуелних уметности, материјала за учење 

разноразног уметничког софтвера. Поједини издавачи уз папирна 

издања додају оптичке медије са допунским мултимедијалним 

материјалима.  

Данас се и код нас подразумева да издавачке куће уз уџбеник за 

наставу ликовне културе додају компакт диск са разним материјалима, 

било да су то подаци, дигитална верзија уџбеника, збирке репродукција 

или различит едукативни софтвер. 

Ученици поред података које се могу наћи на компакт дисковима 

у специјализованој учионици за наставу ликовне културе могу уз помоћ 

интернета пронаћи податке који им могу користити. Илустрације ради, 
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на упит „Art“ претраживач „Google“ је пронашао 1.680.000.000 резултата, 

на упит „Уметност“ пронађено је 3.560.000 резултата, а на упит „art 

education“ 1.950.000.000 резултата. Ови подаци нам могу илустровати 

колика је значајност светске мреже и колико се података може на овај 

начин пронаћи.  

Интернет пружа могућност добијања 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). 

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. (Alvarez, 2006) 

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 базма података и сл. Данас велики 

број уметника, уметничких агената контактира са галеријама, 

потенцијалним купцима или само хоће представити свој рад преко 

Интернета. (Swanson, 2010) Уметничке школе, факултети, удружења која 

се баве едукацијом имају своје Веб порале на којима представљају радове 

својих ученика и/или дају различита упутства која се тичу визуелне 

уметности. Пред ученицима је море података које могу добити 
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прертраживањем Интернета а ови подаци се свакодневно многоструко 

увећавају.  

7.2.2 ВЕБ ПОРТАЛИ МУЗЕЈА, ГАЛЕРИЈА И СЛИЧНИХ 

ИНСТИТУЦИЈА КУЛТУРЕ  

У настави ликовне културе 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.  

Посете овим институцијама 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 правца; 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. 

(Карлаварис, 1988; Gisbertz, 2008) 

„Природа ликовне уметности је визуелна у настави се непрестано 

наглашава потреба за гледањем, проматрањем, 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. 
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Веб портали и презентације институција културе које се баве 

прикупљањем, чувањем, проучавањем, излагањем материјалних 

сведочанстава уметности и транс-културним 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 су са пуно 

мултимедијалних података. У ову групу поред музеја можемо уврстити 

и галерије, различите смотре уметности, колекције уметничких дела, 

виртуелне музеје итд. (Gruber, 2009; NAEA, 2010) 

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, омогућавајући 

ученицима и наставницима приступ који је претходно ограничен 

географијом. (Tapscott, 1998) 

У Србији данас музеји приступају бази података Музејски 

информациони систем Србије употребом програмског пакета 

ЕТЕРНИТАС, а у оквиру система евидентирани су сви музеји и музејске 

збирке Србије. (http://www.eternitas.rs/).  

Поред реалних, на интернету се могу наћи и базе података 

(виртуелни музеји) и 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 могуће.  
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7.2.2 1 Е-учење на Веб порталима музеја 

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.  

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. (NSEAD, 

2004) У Србији, 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, (Loveless, 2003) а ИКТ могу ангажовати и инспирисати 

ученике. (Bridwell и McCoy,1991; Schwartz, 1991; Garnons-Williams, 2002; 

Wood, 2004) 

Поред свега наведеног, илустрације ради може се поменути 

документ „Стратегијa развоја информационог друштва у Републици 

Србији до 2020. године“ који о овој теми говори на следећи начин: 

„Културно добро је опште јавно добро и потребно је обезбедити 

слободан и једноставан приступ што већем делу садржаја. За језике и 

културе са малом популацијом од изузетног значаја је да што већи део 
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културног блага буде слободно доступан, што се посебно односи на 

културна, уметничка и друга дела којима је истекао рок важности 

ауторских права. На тај начин се повећава видљивост и интересовање 

најшире јавности за културна и научна дела што доводи до подизања 

општег културног нивоа и видљивости културе на глобалном нивоу. 

Институције које располажу и управљају културним богатствима у свом 

раду требало би да користе нове, али већ проверене моделе отварања 

садржаја који доприносе увођењу иновативне праксе у свакодневном 

пословању и пруже свим грађанима услуге сређивања и презентовања 

садржаја који им је дат на управљање.“ (ВРС, 2010) 

7.2.3 ФИЛМ, ТЕЛЕВИЗИЈА, ВЕБ ТЕЛЕВИЗИЈА, ВИДЕО, 

ВИДЕО ТУТОРИЈАЛИ 

У ову групу спадају све 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 филмова, видео мaтеријала 

прилагођених 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 
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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); 

- Развијање маште и интересовања код ученика, ученик се подстиче 

га 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. 

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) 
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7.2.3.1 Видео туторијали 

Различита 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 савадају 

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 

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) 

Поред свега наведеног на интернету се могу наћи и разноразне ТВ 

емисије (било да су то сњимљене емисије или реална Веб телевизија) о 

питањима које се тичу уметности, праваца, уметника или уметничке 

праксе из различитих епоха.  

7.2.4 ГЕМИФИКАЦИЈА И РАЧУНАРСКЕ ИГРЕ  

Иако су забава и осећај задовољства у основи концепта 

гемификације, они су у функцији повећања унутрашње мотивације ка 



————————————————————————————————— ▲▼▲ 

 131 

стицању нових и развијању и примени постојећих знања ученика. 

Гемификација није сама по себи циљ већ средство приликом ефикасног 

реализовања наставног плана и програма. Гемификација (енг. 

gamification) је термин који је сковао програмер Ник Пелинг (Nick Pelling) 

2002. године. Гемификација 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. (Szántó, 2009) 

Примењен принцип гемификације у настави треба да садржи неке 

од елемената видео игре: 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, оно 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 игама подразумевају 

вештине логичког размишљања, решавања проблема, критичког 

мишљења, сарадње, доношење одлука, креативности и истрајности. 

Концепт који се примењује у играма може се искориститиу савлађивању 

школског градива, да се ученици заинтересују за наставу на другачији и 

можда њима ближи начин, да се мотивишу ради савладавања градива. 

(Пуртић, 2013) 
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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.  

7.2.4.1 Edutainment 

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. Велики број компанија се укључио у 

производњу и дистрибуцију едукативних материјала са забавним 

садржајем, ова индустрија је у експанизији а данас је постала и много 

разноврснија. Основни концепт Edutainment-а је прилично стар, мада је 

реч скована деведесетих година прошлог века. Прости 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. Поред књига, 

Edutainment се, јавља и у телевизијским емисијама, филмовима, 

видео/рачунарским играма, и у другим формама. 

Пораст интересовања за видео и рачунарске игре, услед развоја 

ИКТ-а, 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 озбиљме вештине и знање. Добар пример за Edutainment је игра 
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Пандорина кутија (енг. Pandora's Box) коју је програмирао Алексеј 

Пожитнов (рус. Алексей Пажитнов), која је заснована на визуелним 

слагалицама са преко 400 варијација, а главна тема је историја 

уметности.  

Ученици, са друге старне, могу креирати окружења, интерфејсе, 

ликове, па чак и саме игре где ће им ликовно стварање бити примарно. 

У процесу ставања се користе уметнички софтвери за цртање, сликање, 

обраду битмапа, 3Д и остали уметнички софтвер. (Kirschenmann und 

Peez, 2004; Gruber, 2009)  

Гемификација и Edutainment 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 може да има за 

циљ: упознавање националног и светског културног и уметничког 

наслеђа; учење о ликовно-техничким средствима, примењивање стеченог 

знања у стварању... и могу имати за теме различите садржаје из ликовне 

и визуелне уметности. У зависности жељених циљева могу се 

пројектовати игре које имају за циљ најразноврснија подручја визуелне 

уметности.  

7.3 СТВАРАЊЕ ЛИКОВНИХ РАДОВА И РАДОВА 

ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ  

Савремени медији постају све важнији 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 
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процењивањем садржаја већ да се бави обликовањем визуелних 

материјала уз помоћ савремених медија. (Gisbertz, 2008) 

Применом рачуанра 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. (Hubbard,1995; Galbrajt, 

1997; Turner, 1997 по Alvarez, 2006) Ернст Вагнер (Ernst Wagner) видео да 

се ИКТ 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. 

(Wagner, 2000) 

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 оно што ИКТ чини интересантне за наставу. Киршенман и 

Пез посебно истичу могућности ИКТ у изради колажа, обраде и 
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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; Peez, 2004) 

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 

телентовани 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. 

(Manovich, 2008) 

Традиционални ликовни алати све више добијају дигиталне 

еквиваленте који ће се и даље развијати и унапређивати. Ученици могу 
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да користе дигиталне медије за стварање дводимензионалних радова, 

цртежа, слика, фотографија и/или тродимензионалних као што су је 

архитектура, скулптура. Неки наставници виде потенцијал ИКТ као 

битан алат ликовних уметника и наставе ликовне културе двадесетпрвог 

века. Лондонски Краљевски колеџ за уметност, види препород 

сликарства и ликовне праксе применом ИКТ-а. (Radclyffe-Thomas, 2008) 

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.  

Уз помоћ дигиталних апликација, многе од традиционалних 

техника које уметници користе могу се користити у стварању дела, 

укључујући: цртање, сликање, тродимензионално обликовање, и 

фотографију. Неки од ових софтвера могу дочарати суптилна својства 

традиционалне ликовне технике, нпр. приказ влажног акварела или 

пастуозног наноса уљаних боја и који делују поприлично уверљиво. 

Осим што опонаша традиционалне технике, технологија је увела нове 

димензије уметности, нпр. обрада фотографије. Фотографија или било 

која битмапа се може уз помоћ софтвера исецати, мењати, комбиновати, 

трансформисати и др. (Gura, 2008) 

Софтвери који се могу користити у настави ликовне културе са 

једне стране опонашају традиционалне ликовне технике, са у много пута 
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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 предходне кораке у 

раду има посебно значење за ученике и њихове наставнике.  

7.4 КОМУНИКАЦИЈА И САРАДЊА 

Џон Дјуи (John Dewey) који је 1934. писао у књизи Art as Experience 

да је уметност „најбољи могући прозор у другу културу”, мислећи при 

томе на првом месту на комуниколошку вредност уметности која 

произлази из „естетског квалитета која је иста за Грке, Кинезе и 

Американце.“ Естетско искуство као директно, речи лишено 

разумевање, иманентно је свим људима без разлике. (Dewey, 1934: 334) 

Коришћењем ИКТ-а ученици данас постају активни учесници и 

кокреатори садржаја који се може 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, наставние планове и програме и 

размотре креативна решења за наставу која потичу са различитих 

неформалних образовних окружења. (Tillander, 2011) 

Технологија омогућава успостављање заједничке праксе и 

кооперативно учење са комуникацијом не само између ученика и 
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наставника, већ и између ученика из различитих школа, земљама или 

култура, и са уметницима из целог света. (Hicks, 1993; Neylon, 1996 

Henning, 2000; по Phelps and Maddison, 2008). 

Могућност да ученици размењују информације путем интернета 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... (BDK, 2001; NSEAD, 2004) Комуникација и 

сарадња може се одвијати између ученика различитог узраста од куће, 

школе тако да могу радити on line заједничким темама, размењивати 

дељене и стварају заједничке радове. (Aufenanger, 2003) Интернет 

омогућава стварање сарадничких радова ученика различитих узраста, 

ученика уз савете различитих стручњака уметности који могу бити и на 

различитим континентима. (NAEA, 2010)  

Развијање партнерства држава, школа, наставника и ученика у 

уметности ради сарадничких односа и разумевања културних 

идентитета, наглашено је и у документу УНЕСК-а Road Map for Arts 

Education. У документу се препоручује повезивање и сарадња од влада и 

министарства, институција културе па до сарадње школа и ученика у 

различитим облицима. Школе, наставници и ученици могу сарађивати 

кроз размену информација која се тичу наставе, реализације наставе, 
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размене искустава у коришћењу како традиционалних тако и 

савремених медија, ликовних проблема, разумевању и размени 

културних особености. Такође могу стварати различите колаборационе 

радове визуелних уметности које су ИКТ-е могуће а некада су били 

незамисливи. (UNESCO, 2006) 

У извештају Arts and Cultural Education at School in Europe који је 

објавила, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) у оквиру 

програма Eurydice, наглашена је потреба за сарадњу свих земаља у 

оквиру Европске уније у области наставе уметности и културе. Свака 

земља у оквиру истраживања имала је конкретне препоруке или 

иницијативе за подстицање партнерства између школа и 

професионалних уметника и/или уметничких организација. Оно се 

разликује од земље до земља је у којој мери такве препоруке и 

иницијативе су формализовани и спроводе на националном нивоу. 

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. (EACEA, 2009) 
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7.4.1 ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ 

Интернет је стопио 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 класичне друштвене мреже, 

постоје мреже намењене наставницима и које се могу формирати на 

некој платформи за учење. Постоје и додаци глобалним друштвеним 

мрежама које омогућавају формирање група за поједине интересне 

групе. Све су то начини да се у свеопштој комуникацији и интеракцији 

путем мрежа усмере и повежу људи по њиховом интересовању.  

Коришћење Фејсбук (енг. Facebook), Твитер (енг. Twitter) и сличних 

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 њиховиг коишћења 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.  

7.4.2 ПРОЈЕКАТ E-draw 

Главни циљ овог пројекта је стварање колаборационог виртуелног 

окружења за учење уметности. Овај пројекат је подржан од стране 

Европске комисије у оквиру програма Socrates у коме је седам земаља у 
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партнерству (Француска, Италија, Шпанија, Луксембург, Бугарска, 

Румунија и Летонија). Циљеви овог пројекта су: 

- Решавање недостатака у настави, сарадња и дискусије лицем у 

лице ученика, наставника путем Интернета. 

- Обликовање глобалног отвореног окружења за on line учење кроз 

трансформацију наставних процеса, стварање интересних група, 

истраживања које су од значаја за побољшање учења, виртуелних 

музеја, галерија и радионица, дискусионих форума (ученика, 

студената, наставника). 

- Осавремењавање образовног процеса наставе ликовне културе, 

нарочито коришћењем 3Д виртуелном окружењу и интегрисање 

у е-учење. 

- Разрадити методологију провера и тестова наставе ликовне 

културе и дефинисање могућности за самообразовање и 

самопроцену. 

- Стимулисање европске мреже актера заинтересованих за размену 

искустава, праксе, и потенцијала електронског учења у 

уметничким дисциплинама. 

- Побољшање и сараднички приступ за ширење уметности у 

виртуелном облику (личне странице, професионални сајтови, 

форуми, виртуелне галерије...) појединаца, школа и осталих 

релевантних институција. (Alvarez, 2006) 

7.5 ПРЕЗЕНТАЦИЈА УЧЕНИЧКИХ РАДОВА  

Врло важан део наставе ликовне културе је презентација ученичких 

радова. Излагање ликовних радова је заокруживање процеса стварања, 

„појављивање у јавности“ је могућност за ширу повратну информацију 
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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. (Karlavaris, 

1988; Pezz, 2008) 

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. 

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. 

(Gura, 2008) 

Данас се радови ученика могу показати много већем аудиторијуму 

путем Интернета. На Интернету се ученички радови могу наћи на:  

- Веб портал школе. Данас већина школа има свој сајт, на коме 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 нпр. Фејсбук (https://sr-rs.facebook.com/), Твитер 
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(https://twitter.com/), Гугл плус (https://plus.google.com/) и др. 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, као што су Artsonia 

(https://www.artsonia.com), Incredible Art department 

(http://www.incredibleart.org/links/kid_galleries.html) и слични 

сајтови. 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 геџета 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 поратлу или галерији, 

радови створени класичним техникама се могу скенирати или 

фотографисати и изложити. Видео радови се такође, уз помоћ 

мобилних телефона могу одпремити на Интернет. (Carney, 2007) 

7.5.1 ЛИКОВНИ ЕЛЕКТРОНСКИ ПОРТФОЛИО  

(Е-ПОРТФОЛИО) УЧЕНИКА  

Радови ученика настали на часовима ликовне културе се после 

заврешетка могу наћи на изложбеним паноима у учионици или школи. 
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Неки се шаљу на различите конкурсе, а остале радове наставник 

углавном нема где да архивира. Скоро сви наставници праве збирке 

добрих примера рада и без обзира на пажњу која им се посвећује врло 

брзо пропадају. 

Електронски портфолио (е-портфолио, енг. eportfolio, e-portfolio, 

digital portfolio, online portfolio) је начин организовања, сумирања, дељења 

артефакта, информација и детаљан приказ постигнућа ученика. Е-

портфолио ученика у настави ликовне културе је галерија (база 

података) ликовних и радова визуелних уметности сваког ученика 

архивирана или постављена на неком Веб порталу. Ради се о 

дигитализованим подацима (фотографије радова, скенирани радови, 

видео радови, фотографије...). Хелен Барет (Helen Barrett) износи да је 

портфолио је сврсисходна колекција ученичког рада који показује 

напоре студента, напредак и достигнућа у једној или више области. 

Колекција мора укључити учешће ученика у избору садржаја, 

критеријумима за избор, критеријумима за оцењивање и доказе за 

студентску саморефлексију. (Barrett по Brown, 2011) 

Е-портфолио се може формирати у првом разреду и допуњавати 

до краја школовања, и може садржати све радове настале на часовима 

ликовне културе али могу садржати и радове настале ван часова. Поред 

радова е-портфолио може садржати 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. (Lu, 2007; Brown, 2011) 

E-портфолио се може формирати у „Облаку“ (енг. Cloud) 

постављен на Интернету уз помоћ Веб 2.0 технологија а на тај начин се 
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обезбеђује интерактивност садржаја портфолија. У основи постоје две 

могућности формирања е-портфолија ученика: На Веб порталу школе, 

на којем се може поставити појединачна Веб страница ученика и на њој 

ликовни радови ученика или на некој од друштвених и сличних мрежа 

(facebook, twiter, google+...) где се могу поставити ликовни радови 

ученика, у оквиру група или појединачно. 

Значај електронског портфолија ученика, организација NSEAD, 

види као значајан допринос промовисању ученичког ставралаштва и 

мотивације у даљем раду. Иако су у много чему слични виртуелна 

галерија и е-портфолио, 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 е-портфолија 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. 

(NSEAD, без датума) 

Е-портфолио је савремен начин представљања ученичког 

ставралаштва, 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 
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ученичких радова и као сведочанство индивидуалног развоја и 

напредовања у настави ликовне културе. 

7.6 УЧЕНИЦИ И ФАЗЕ У КОРИШЋЕЊУ ИКТ 

Ученици пролазе кроз неколико фаза у коришћењу ИКТ-а у 

настави ликовне културе:  

Посматрање. Посматрање се односи на пасивно коришћење ИКТ-

а. Многи ученици се не удубљују у садржаје које им нуди модерна 

технологија већ само региструју догађања и углавном су пасивни 

посматрачи без удубљивања у информације. У овој фази ученици 

интензивно истражују и упознају карактеристике и могућности 

рачунара и дигиталних периферија. Истраживање и испитивање 

могућности хардвера и софтвера троши доста времена и енергије и 

ученика и наставника. Посебно је захтевно учење разлчитих уметничких 

софвера, мада је то основ без кога се не може, и чије савладавање може 

бити дуготрајно. Ученици често прагматично виде рачунаре, то је 

средство за постизање резултата. Ову фазу карактерише игра кроз коју 

се ученици упознају са могућностима хардвера и софтвера. У овој фази 

ученици су фасцинирани брзопотезним решењима које су добили 

углавном случајно. 

Комуникација. Комуникација је виши ниво, где корисник свесно-

активно учествује у праћењу садржаја који му се презентују уз помоћ 

ИКТ-а. Ученици стварају и хоризонталну комуникацију о оном што 

посматрају. У наредној фази, примене рачунара у ликовној култури, 

треба стећи још веће искуство у раду са различитим хардвером и 

софтвером али у овој фази треба посветити више пажње медијско-

теоретским аспектима коришћења рачунара и софтвера. Ова фаза је 
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најзахтевнија, са једне стране ученици не би више да се „играју“ а са 

друге стране они би да стварају ликовне радове али их „машине не 

слушају“, не познају довољно софтвер да би своје идеје 

материјализовали. Они нестрпљиви и са мање упорности могу овде 

изгубити жељу за даљим напредовањем у учењу, па им треба пружити 

подршку да би пребродили кризу.  

Естетска пракса (естетски доживљај). Естетска анализа, доживљај 

подразумева пуно разумевање уметности и њених законитости. У овој 

фази долази до пуне „контроле“ хардвера/софтвера и ученичких идеја. 

Ученици пошто су савладали коришћење хардвера и софтвера могу да 

своје идеје доследно да пренесу у „дигитални свет“. (Peez, 2004) 

Однос ученика према ИКТ-ма се развија и коришћењем се 

напредује кроз фазе. Може се догодити изостанак преласка у наредну 

фазу ако су ученици само пасивни посматрачи. (Pezz: 2005, 5). 

7.7 ЕФЕКТИ ИНТЕГРИСАЊА ИКТ У НАСТАВУ 

ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ  

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 

раумевање медија и технологија и њихов потенцијал за интеракцију, 

комуникацију и изражавање и у том смислу ученици треба да буду у 

стању да анализирају, интерпретирају и процењују садржаје са 

Интернета.  

Све већи значај сликовних и визуелних информација у данашњем 

свету (фотографија, видео, анимиране слике, симболи и иконографија) 
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анализа, интерпретација, екстраполацију и евалуација визуелног 

приказа постала је једнако важно као и стварање уметности а изискује 

све већу потребу за наставу ликовне културе која је „једини стручњак“ у 

образовном систему и која се бави овим информацијама. Ученици треба 

да занају 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. 

(Henning, 1999; Phelps и Maddison, 2008; NAEA, 2009) 

Различити аутори износе да се употребом ИКТ проширују 

сазнајна и изражајна средства у настави ликовне културе. Савремене 

технологије не замењују традиционалне ликовне медије оне проширују 

могућности уметничког изражавања, комуникацију и перцепцију. 

(Wood, 2004). Савремени 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. (Bolter и Grusin, 

1999; Tillander, 2011). У настави ликоне културе не би се трабало 

ослонити само на дигиталне медије. (Kirschenmann и Pezz, 2004) ИКТ-е 

треба буду коришћене у настави ликовне културе да побољшају наставу 

уз задржавање традиционалних ликовних вештина. (Kirschenmann по 

Radclyffe-Thomas, 2008).  
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Предност интегрисањa 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 

ствари које се не могу урадити ефикасно, или се не могу урадити 

уопште, коришћењем класичних ликовних техника. (Loveless, 2005). У 

настави ликовне културе коришћењем дигиталних извора слика отварају 

се нове могућности у разумевању историје уметности. Велике базе 

података са репродукцијама слика су постале доступне и на располагању 

су ученицима и наставницма. (Möller, 2008) 

Георг Пез (Georg Peez) износи разлоге за интеграцију ИКТ у 

наставу ликовне културе: Визуелни 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. Методика наставе ликовне културе се најпре треба 

бавити развојем естетског искуства које произилази из уметности 

створене уз помоћ ИКТ. (Peez, 2004) 

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) 
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Џејн Хеклс (Jane Heckles) на основу истраживања о примени ИКТ у 

настави ликовне културе износи закључке да ИКТ: Побољшава 

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; Могућност креирања е-портфолија; Нуде софтверске алате за 

стварање радова и алате за видео и анимацију; Колажирање 

фотографија и скенираних слика; Оn-line заједничке пројекате. Општа 

препорука за наставнике и ученике у уметности и дизајну је да потпуно 

прихвате ИКТ. Ово истраживање је показало да ИКТ омогућавају 

приступ низу извора који повећавају знање и разумевање уметности. 

Хеклс на крају закључује „Не може бити сумње да се учење уметности и 

дизајна може унапредити кроз употребу ИКТ у настави“. (Heckles, 2012: 

18) 

Уметност и дизајн пружају одличне могућности ученицима да 

развију вештине у широком спектру софтверских и комуникационих 

технологија – графички дизајн, анимација, дигитална фотографија, 

тродимензионални модели и веб дизајн, решавање проблема, критичко 

мишљење и комуникационе способности. (NSEAD, 2012) „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.“ (Heckles, 2012: 7) 

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. 
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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 

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 ученичко 

самопоуздање. (NSEAD, 2004) Технологија не треба да се користи да 

замени неке технике и алате у настави ликовне културе али треба да 

побољша учење и стварање. Изнад свега, коришћење ИКТ у настави 

ликовне културе није начин да се направи инстант уметност или да 

уради инстант уметнички пројекат. (Gura, 2008) 

Многи аутори износе бенефите које учење уз помоћ ИКТ пружа 

ученицима у настави ликовне културе, укључујући: Софтверске 

апликације, програме за обраду текста, статистичке алате тако да 

ученици могу да користе ове алате за развој идеја и вештина и представе 

своје резултате и закључке; Специфичан софтвер за манипулацију 

фотографија и слика, израду анимација, веб дизајна, 3Д моделовање, 

тако да ученици могу стварати дела визуелних уметности; Презентација 

технологије, укључујући интерактивне беле табле, пројекторе и 

презентацијације софтвера; Интернет, који омогућава приступ низу 

дигиталних извора, укључујући on-line базе података које могу бити 

искоришћење за учење; Комуникација која укључује е-пошту, форуме, 
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огласне табле и алате за ћаскање који могу да подрже низ заједничких 

активности; Мултимедија - може да подржи различите стилове учења и 

укључује коришћење слика, звука, видеа и анимација. Неки ученици су 

више преферирају визуелне податке или комбинације са текстом док 

другима више одговарају аудио или само текстуалне информације; 

Рачунар као помоћ у процењивању или самотестирању знања кроз on-

line тестирање; Рачунар уз учење, користећи рачунар да подржи учење 

on-line туторијале који могу да укључе видео или анимацију и повратне 

информације у оквиру структурисаног оквира; Видео конференције које 

подразумевају коришћење аудио и визуелних комуникација а могу се 

користити за размену информација, идеја и др; Симулације и модели 

који омогућавају ученицима да истражују удаљене, неприступачне или 

опасне ситуације и пределе у безбедном окружењу; Визуелизација која 

се користи да се представе комплексне информације и приступ реалним 

ситуацијама које су иначе недоступне; Коришћење рачунарских игара 

кроз истраживање са другима или самостално у симулираном 

окружењу. (Neylon, 1996; Taylor, 1999; Ashford, 2002; Brown, 2002; по 

Phelps и Maddison, 2008; NSEAD, 2009; Black и Browning, 2011)) 

Џојс Вуд (Joyce Wood) је на основу истраживања у преко 200 школа 

у Великој Британији, изнео веровања наставника да употреба Интернета 

у настави повећава истраживачке вештине ученика (Wood, 2004), 

Тапскот, (Don Tapscott) констатује, да употреба ИКТ, поготово 

Интернета, чини да ученици развијају размишљање и истраживачке 

вештине (Tapscott, 1998). Коришћење рачунара као средства у настави 

ликовне културе омогућава експериментисање, подстиче спонтаност у 

различитим приступима учења. (Radclyffe-Thomas, 2008) 
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Аврил Ловлес (Avril Loveless) износи да ученици и наставници 

могу да користе ИКТ за подршку: ликовног израза, аутономије и 

сарадње. ИКТ нуди ученицима могућност да буду креативни у 

аутентичним контекстима и на начине који нису били доступни. 

Приступачност и флексибилност нових технологија представљају 

изазове наставницима и школама у суочавању са досадашњим моделима 

рада, часовима, курикулумима и циљевима, који могу да инхибирају 

ангажовање ученика у креативним процесима и довести до површног 

или фрагментираног са фокусом на производе. Креативност може бити 

промовисана и повећана употребом нових технологија, где постоји 

разумевање, и могућност да ученици буду укључени у разне креативне 

пројекте. (Loveless, 2002)  

ИКТ у настави ликовне културе има велики потенцијал да створе 

нове и узбудљиве приступе учењу и стварању уметности које до сада 

нису биле могуће. Посебна могућност је стварање сарадничких 

пројеката, радова и размена идеја и искустава које пружају ИКТ у 

најширем могућем спектру контекста и окружења. (Radclyffe-Thomas, 

2008) ИКТ су постале стално присутно помагало наставницима и 

ученицима у настави, њихова примена у настави ликовне културе 

подразумева одређени ниво медијске писмености и ученика и 

наставника. (Peez, 2005) NSEAD истиче да данас постоји велика потреба 

за софистицираним и добро развијеним вештинама визуелне 

писмености, уз разумевање употребе ИКТ-а у креативним индустријама, 

образовању, забави и на радном месту, настава ликовне културе пружа 

многе од суштинских вештина за све аспекте будућег живота. Употреба 

ИКТ у уметности и дизајну пружа могућности ученицима да приступе 

уметничким делима и транс-културним артефактима на глобалном 
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нивоу из прошлости или садашњости кроз виртуелне галерије на 

интернету. Пружају низ могућности да развијају своје идеје кроз 

експериментисање у уметничким софтверима, открију свој креативни 

потенцијал ангажовањем у различитим врстама активности. Раде и 

стварају радове у дводимензионалним и тродимензионалним 

софтверским пакетима. Стварају у сарадњи са наставницма, 

стручњацима, вршњацима на глобалном нивоу. Презентују своје радове, 

и промовишу и себе и школу, широкој публици од својих вршњака, 

родитеља, наставника па до уметника. (NSEAD, 2004) 

Рачунарска револуција је од 1980 донела драматичне промене 

многих аспеката савременог друштва, а таласи нових интегрисаних 

технологија ће наставити да долазе. Упркос 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 саглеавају 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 циљевима наставе. 
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8. НАСТАВНИЦИ И КОРИШЋЕЊЕ ИКТ У 

НАСТАВИ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ 

Наставници ликовне културе данас нису само одговорни за развој 

креативности ученика, познавање историје уметности и традиционалних 

ликовних техника већ и познавање нових технологија. Ови нови медији 

укључују и визелно разумевање и споразумевање тако да их наставници 

требају укључити у своју наставу. Наставници пре укључивања ИКТ у 

своју наставу треба барем да савладају најелементарније компјутерске 

вештине. Ово омогућава ученицима да истражују широк спектар 

софтвера уз помоћ својих наставника, то је у ствари исто као и учење 

традиционалних уметничких алата. Резултат је да ученик има слободу 

избора у изражавању. (Heckles, 2012)  

Многи наставници уметности тешко прихватају рачунаре у 

настави ликовне културе јер су им рачунари, за разлику од глине, боја, и 

пастела, страни. Данас више није потребно познавање комплексних 

компјутерских језика за коришћење рачунара. Боја, површина, облик и 

линија, су исти они ликовни елементи са којима се срећемо у 

традиционалној уметности. Употреба ИКТ-а у уметности и настави 

ликовне културе може се поредити са проналаском уљаних боја, заправо 

то је још један медиј у коме се може стварати ликовни рад, а при томе уз 

безброј варијација. 
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Иако неки наставници оклевају да укључе рачунаре у наставу 

ликовне културе, те „машине“ су научиле да говоре језик визуелних 

уметности. Од тренутка када укључимо компјутер ми смо у свету слике, 

захваљујући GUI (енг. Graphic User Interface, GUI - графички кориснички 

интерфејс, ГКИ) ми се налазимо у познатом окружењу. (Манович: 2001, 

75) 

Прихватање савремених медија за учење и подучавање, и за 

стварање ликовних радова у настави ликовне културе је процес који 

обухвата информисање о савременој уметности, праћење развоја 

иформационо комуникационе технологије и изналажење начина да се 

она сврсисходно примене у образовном процесу у школи. 

8.1 НАСТАВНИЦИ 

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; Подстчу 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)  

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 



————————————————————————————————— ▲▼▲ 

 157 

визуелном и естетском писменошћу до разумевања и стварања 

мултимедија и мултимодалне писмености. Напомињем још једну важну 

промену у уметност образовање технологија педагогија - брига за 

културно држављанство у доба глобалних медија. (Delacruz, 2009) 

Мед Карбак (Med Kharbach) износи кључне вештине 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. 

- Наставник треба да буде спреман да преузме ризик и да верије 

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. 
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- 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. 

(Kharbach, без датума) 

Значај ИКТ и њихово коришћење наставника у образовном 

процесу препозната је и у документу Стратегија развоја образовања у 

Републици Србији до 2020. године. На више места се помиње 

неопходност коришћења ИКТ-а а по питању Интернета се наводи: 

„Наставници треба да користе предности информационо-

комуникационих технологија и различитих облика учења у on-line 

окружењу (електронске конфренције, предметни блогови, дискусионе 

трибине, електронска тестирања итд.), а треба испитати могућности и 

услове за коришћење неких видова наставе на даљину на овом узрасту, 

пре свега за специфичне околности.“ (Влада Републике Србије, СРОС, 

2012: 44) 

У документу „Стандарди компетенција за професију наставника и 

њиховог професионалног развоја“ који се може наћи на Веб порталу 

„Завода за унапређење васпитања и образовања“ компетенције 

наставника поред свих наведених компетенција укључују и коришћење 

ИКТ, у свим областима којима се бави овај документ: Предмет и 

методика наставе; Поучавање и учење; Подршку развоју личности 

ученика; и Комуникацију и сарадњу. „Овај документ, представља 
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смернице запосленим и институцијама, треба да буде ослонац за: 

Самопроцену и личну оријентацију наставника у оквиру планирања 

сопственог професионалног развоја; Креирање плана стручног 

усавршавања на нивоу образовно-васпитних установа; Унапређивање 

праксе професионалног развоја наставника од иницијалног образовања, 

увођења у посао, лиценцирања, стручног усавршавања, напредовања у 

звања, праћења и вредновања рада наставника, као и дефинисања 

националних приоритета.“ (ЗУОВ, 2011) На свега огоре наведеног 

можемо увидети велике могућности и корисности ИКТ-е у животу и 

раду сваког наставника.  

8.2 НАСТАВНИЦИ И ИКТ  

У НАСТАВИ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ 

Наставницима информационо комуникационе технологије 

пружају и омогућују:  

8.2.1 ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ, 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 замаља 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 (1999. год). (EU Council, 1995) 

Данас је Целоживотно учење или Доживотно учење (енг. lifelong 

learning) је једна од потреба живота у свету који се свакодневно мења и 

развија. Целоживотно учење промовише учење ван традиционалног 
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школовања и после обавезног образовања, учење које флексибилно, 

разноврсно и доступно у различитим временима и на различитим 

местима. 

Методика наставе ликовне културе се развија, и уз помоћ 

Интернета наставници могу пронаћи разноразне текстове из ове 

области, комуницирају и размењују искустава са колегама из целог света, 

е-учење на пољу усавршавања наставе и наставне технологије. 

Наставници ликовне културе завршетком одговарајућих факултета 

немају баш много прилика да се усавршавају, семинара и различитих 

формалних и неформалних начина усавршавања има мало а у много 

случајева теме ових усавршавања нису интересантне свим наставницима.  

Инернет 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 је издвојила око седам 

милијарди евра за различите програме и ресурсе целоживотног учења 

(Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Erasmus + и сл.), а и у осталом делу 

света, такође, постоје Веб портали и ресурси намењени и наставницима 

ликовне културе који се баве овом тематиком. 

Наставни предмет, који код нас има назив ликовна култура, има 

различита имена у различитим државама у зависноси 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 
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материјале везане за наставу ликовне културе који се тичу планова и 

програма, курикулума, припремањем и извођењем наставе те осталим 

практичним аспектима 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 

као што су нпр. NAEA (енг. National Art Education Association, NAEA - 

Национална асоцијација за уметничко образовање Сједињених Америчких 

Држава), NSEAD (енг. Nacional Scociety for Education in Art and Design, 

NSEAD, – Национално удружење за образовање у уметности и дизајну Велике 

Британије), BDK (нем. Bund Deutscher Kunsterzieher, BDK, - Немачко 

удружење наставника уметности), NAVA (енг. National Association for the 

Visual Arts, NAVA - Национална асоцијација за визуелну уметност 

Аустралије) итд. (Илић, 2011а) 

У истраживању EACEA-е, (енг. Education, Audiovisual and Culture 

Executive Agency-EACEA), Arts and Cultural Education at School in Europe се 

износи да стручно усавршавање наставника ликовне културе захтева 

посебну пажњу и да је оно професионална обавеза за наставнике у 

већини европских земаља. (EACEA, 2009: 65) 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.  
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8.2.2 НАСТАВА, ИДЕЈЕ, ПЛАНОВИ ЧАСОВА, УПУТСТВА  

Истраживање које су спровели Хулио Менесес и остали (Julio 

Meneses ет ал) упућује да наставници неједнако користе Интернет 

ресурсе као алат за подршку настави и учењу. Млађи наставници имају 

веће позитивне ставове о коришћењеу Интернет ресурса, у суштини, ова 

студија указује на то да су технолошки фактори, коришћење Интернета 

и рачунара ван школе, дигитална писменост уопште, значајан фактор 

коришћења ових ресурса и у школи. (Meneses et al, 2012) 

На Интернету се налазе Веб портали на којима се могу наћи од 

идеја за часове па до комплетних упустава за реализацију часова. Многи 

сајтови траже регистрацију а не ретко и претплату за чланство или 

чланство у неким удружењима. Ови портали у много случајева су 

намењени и комуникацији, које се односе на све аспекте наставе.  

Списак који следи је само мали део онога што се може наћи на 

Интернету, али неки од ових портала имају велики број корисника: 

Lesson plan central (http://lessonplancentral.com), Teacher planet 

(http://www.lessonplans4teachers.com), Teachers net (http://teachers.net), 

Lesson planet (http://www.lessonplanet.com), Crayola 

(http://www.crayola.com), Incerdeibile art depatment (www.incredibleart.org), 

Dick Blick (http://www.dickblick.com), Hot chalk (www.lessonplanspage.com), 

Lesson plans for arts and media (http://www.khake.com/page87.html) итд. 

(Илић, 2011б) 

Употреба нових технологија проширила улогу уметности и 

образовања и пружа нове улоге за наставника уметности у 21. веку. Ове 

технологије могу служити као основна платформа за сарадњу између 

наставника уметности и уметника, научника и других едукатора. 

(UNESCO, 2006)  
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8.3 УЛОГА НАСТАВНИКА У УКЉУЧИВАЊУ ИКТ У 

НАСТАВУ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ 

Пол Карни (Paul Carney) износи да 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. (Carney, 2012) 

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, 2009а) 

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 одговоре 

на изазове, али постоји потреба да се прво испитају могућности 

технолошких ресурса. (Lynch, 2010) 

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 искориштене у конвенционалној 

настави ликовне културе. Успех интеграције ИКТ-а зависи у великој 

мери од фактора који ће на крају повећати намеру наставника да да их 

користите у настави. (Khairezan и Wing, 2012) 

Џејн Хеклс (Jane Heckles) износи став да је примена ИКТ- а у 

настави ликовне културе могућа у многим ликовним областима дизајн, 

фотографија, вајарство, колаж, мода, сценографија итд. али су 
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разумевање и обука наставника и ученика су 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“, 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 
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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 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; Ресусрси 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 васпитнообразовним 

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 да подржавају ангажман, 

мотивацију и квалитет учења. Са друге стране наставницима треба 

подршка за ефикасно увођење ИКТ у њиховој настави, подршка може 

бити у облику 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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9. ХАРДВЕР И СОФТВЕР  

КОЈИ СЕ МОЖЕ КОРИСТИТИ  

У НАСТАВИ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ 

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. 

Уметнички оријентисани софтвери који подражавају 

традиционалне ликовне медије су посебно дизајнирани за цртање и 

сликање, стварајући 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, 
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угљен, пастел, акварел, или уљану боју за рад на различитим 

симулацијама кватлитета површина. Поред имитације традиционалних 

ликовних медија дизајниране су и специфичне дигиталне алатке. 

Савремени медији се ослањају на класичне ликовне медије Лев 

Манович 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). 

9.1 ХАРДВЕР И ПЕРИФЕРНИ УРЕЂАЈИ 

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 напредком хардвера 

а битан фактор у коришћењу је цена и једног и другог.  

9.1.1 РАЧУНАРИ 
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) 
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9.1.2 МОНИТОРИ, ЕКРАНИ, ПРОЈЕКТОРИ  

Заједно са рачунаром, екран 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. 

Различити пројектори имају задатак да садржај са рачунарског 

екрана пренесу, пројектују на неку површину. Видео бим пројектори су 

заменили различите пројекторе: слајд пројекторе, епископе, 

графоскопе... и данас представљају доступно наставно средство када се 

жели нешто презентирати целом одељењу. 

У школе су ушле и дигиталне табле (енг. smart board – паметна 

табла) на којима се може демонстрирати, пред целим одељењем, било 

каква активност на рачунару. 

9.1.3 ТАБЛЕ ЗА ЦРТАЊЕ, ЕКРАНИ ОСЕТЉИВИ НА ДОДИР 

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. 

Графичка табла – (енг. graphics tablet или digitizer) улазни уређај који 

омогућава кориснику да на сличан начин ради на рачунару као са 

оловком и папиром. Графичке табле су уређаји по којима се црта, слика 

и пише уз помоћ посебне оловке, а резултати се појављују на екрану 

рачунара. Графичке табле су незаменљив алат свих који желе да цртају и 
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сликају уз помоћ рачунара. Данас постоје LCD табле које које су у ствари 

екрани по којима се црта, слика, пише... специјалним оловкама. 

Најпознатији произвођач графичких табли је Wacom 

(http://www.wacom.com/en/de/) мада постоје и други произвођачи. 

9.1.3.1 Таблет рачунари 

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. 

Таблети рачунари постају све популарнији, ово је условљено са једне 

стране падом цена а са друге понудом јефтиних и бесплатних софтвера и 

апликација. Таблет рачунари и софтвер за њих данас успешно 

подржавају ниже резолуције, али само је питање времена када ће 

таблети моћи да подрже резолуцију која би била задовољавајућа за 

цртање и сликање a уз дигиталне оловке осетљиве на притисак су 

идеално средство за уметнике.  

Сваким даном се број апликација за таблете са Android 

оперативним системом увећава и све је више апликација које се могу 

користити у уметничке сврхе. (У јануару 2015. год. на понуди је преко 300 

разноразних једноставних апликација на Google play само за цртање и 

сликање) 

9.1.4 СКЕНЕРИ ЗА 2Д И 3Д 

Уз помоћ скенера могу се дигитализовати различити предлошци 

од текста до фотографије у различитим варијацијама. Данас су 
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стандардни скенери за скенирање А4 формата али могу бити и много 

већи који дигитализују предлошке у различитим резолуцијама. 

Квалитет и величина скенера су условљени ценом. Данас постоје и 3Д 

скенери 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. 

9.1.4.1 Motion Capture (mocap) за 3Д 

Motion Capture је хардверски додатак за 3Д софтвере, а служи за 

„хватање“ покрета. Програмери и уметници суочавали су се са великим 

проблемима при анимирању покрета ликова или делова фигура, да би 

ти покрети били што реалистичнији. Motion Capture уређај, уз мало 

подешавања, може квалитетно „скинути“ људске покрете тако што 

уређај скенира у реалним времену покрете модела а они се могу 

применити на било које анимиране ликове. Овај уређај ученицима 

омогућава једноставно анимирање ликова које стварају уз помоћ 

рачунара. 

9.1.5 2Д И 3Д ШТАМПАЧИ 

Штампачи у боји су скоро свима доступан хардвер који 

омогућавају материјализацију дигиталних радова на различитим 

материјалима који се крећу од папира до различитих платна или других 

подлога (дрвета, метала итд.). Стандардни штампачи су за А4 али их има 

и за велике формате. И код њих је као и код скенера, квалитет је 

условљен ценом.  
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3Д штампач је врста индустријског робота који на основу 

тродиментионалног рачунарског објекта (створене у неком од софтвера 

за 3Д) израђује реални 3Д објект. Први 3Д штампач је произведен 1984. 

год у 3D Systems Corp. Они функционишу тако што слажу материјал 

(прах који се стврњава а најчешће је фото осетљиви полимер), у 

слојевима, да би се на крају добио тродимензионални објект. Резолуција 

штампача је дебљина слоја а резолуција се приказује у dpi (енг. dots per 

inch). Данас је типична дебљина слоја је око 250 dpi, мада неке машине 

имају велику резолуцију 1.600 dpi.  

Експериментисање са 3Д штампачима почело је осамдесетих 

година прошлог века, а први функционалан је конструисан 1984. год у 

компанији 3D Systems Corp. Ови штампачи могу створити било какав 

објекат који је конструисан у софтверима за 3Д. Користе се два поступка 

у стварању 3Д објеката: поступак одузимања и поступак додавања 

материјала, овај други данас преовлађује. 

Министарство за образовање Велике Британије је 2012. год 

наручило истраживање о примени 3Д штампача у образовању да би се 

утврдиле могућности за примену ових штампача у школама. Овим 

истраживањем је констатовано да 3Д штампачи имају значајан 

потенцијал као наставни ресурс и могу имати позитиван утицај на 

ангажовање ученика и учење. Овај извештај наглашава успехе и изазове у 

могућностима коришћења 3Д штампача у настави. 

9.2 КОРИСНИЧКИ СОФТВЕР 

Уметнички софтвер је медиј за истраживање, ученици су у 

могућности да сниме и сачувају идеје брзо, манипулишу линијама и 

бојом, модификују и манипулишу фотографијама. (Matthew, 1997), 
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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 налин. Захваљујући рачунарској 

техологији грешке се могу лако исправити, што доводи до промоције 

експериментисања, који се налази у срцу креативности (Wood, 2004). 

Савремене технологије неће заменити традиционалне уметничке 

процесе. Оне проширују могућности уметности изражавања, 

комуникације и перцепције. (Long, 2001; Wang, 2002; Wood, 2004 по 

Phelps и Maddison, 2008). 

Софтвер – (енг. Software) је сваки скуп инструкција машински 

читљив да усмерава процесор рачунара да обавља специфичне 

операције. Комбинација хардвера и софтвера чини употребљив 

рачунарски систем. Вероватно најбоља дефиниција за појам софтвер 

потиче од Института инжењера Електротехнике и Електронике (енг. The 

Institute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE), која гласи: 

„Свеобухватни збир информатичких програма, процеса, правила; 

документације и датотека у вези, који чине део операција једног 

информатичког система. (IEEE Std 729-1993, IEEE Software Engineering 

Standard 729-1993: Glossary of Software Engineering Terminology. IEEE 

Computer Society Press, 1993). 

Живимо у култури софтвера, то јест, култури где производња, 

дистрибуција, и комуникација већине садржаја и свег 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: Бил Гејтс (Bill Gates), оснивач 

компаније Микрософт (енг. Microsoft), у 2014. години био је најбогатија 

особа на свету великим делом захваљујући продаји Windowsa и Microsoft 

Office-a. Током времена софтверска индустрија се све више 

специјализовала, па постоје софтверске компаније које су окренуте 

специфичним софтверима (Adobe, за графички дизајн; Autodesk, за 3Д...). 

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. 

Бесплатни софтвер омогућава едукацију ширих група људи и 

омогућава ученицима да инсталирају софтвер који они користе у школи 

и код куће, без накнаде. Бесплатни или софтвер отвореног кода није 

могуће увек користити, јер се не може игнорисати чињеница да је ван 

образовних институција ретка професионална примена овог софтвера. 

(Scholz, 2005) 

Развој уметности које користие ИКТ-е тече заједно са развојем 

дигиталних технологија које се могу користити у стварању радова 

визуелних уметности. 1970. год. пројектован је први софтвер који је био 

намењен искључиво уметницима, ART 1, програмирали су га Кетрин 

Неш (Katherine Nash) и Ричард Вилијамс (Richard Williams). Значајност 

овог софтвера се не огледа у квалитету већ у томе што су програмери 

разумели потребу уметника и увидели да се рачунари могу користити у 

уметности. 

Развој софтвера је условљен напредком хардвера. Рачунари су 

способни да ураде све већи број операција, а софтвер константно прати 

нове могућности рачунара и непрестано се усложњавају могућности 
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различитог софтвера. Како време одмиче, појављују се нове верзије 

софтвера чије могућности веће у односу на претходну верзију.  

Софтвер се развија и унапређује свакодневно, напредак софтвера 

условљен је напредком 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. 

9.2.1 СОФТВЕР КОЈИ ПОДРАЖАВА ТРАДИЦИОНАЛНЕ 2Д 

ЛИКОВНЕ МЕДИЈЕ 

Ови уметнички оријентисани програми су посебно дизајнирани за 

цртање и сликање, стварајући 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. Скоро сви софтвери из ове групе 

имају модуле за 2д анимацију. Софтвери који су овде представљени су 

углавном намењени за персоналне рачунаре. (Илић и Недић, 2014) 

Corel Painter. Corel Painter почео је да живи као производ 

компаније Metacreation као Fractal design painter али је продат компанији 

Corel почетком прве деценије овог века. То је био први озбиљан покушај 

да се споји дигитална технологија и традиционални сликарски медији, 

он је заправо опонашао сликање и цртање класичним медијима.  
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Тренутно актуелна верзија Corel Painter 2015 поседује више од 700 

четки, са широким спектром опција које укључују оловке, различите 

пастеле, угљен, спреј (air brush), фломастере, акварел и уљане боје. 

Подлоге које се симулирају су од разноразних папира до различитих 

врста платна. Алати су интуитивни, (алати су представљени иконама 

оловки, пастела, четки итд...) што овом програму даје изузетну вредност 

у настави али је првенствено креиран за најзахтевније професионалце. 

Једна од најимпресивнијих карактеристика овог софтвера је палета 

мешање боја која се користи као и класична палета. Као и слични 

софтвери и он има могућност рада у слојевима (енг. leyer).  

Овај софтвер се продаје са ценом од око 400 долара, и долази у 

верзијама за Windows и Mac, а постоји и потпуно функционална пробна 

верзија која траје 60 дана. Постоји и верзија која се зове Painter Essentials 4 

који кошта 60 долара, а представља једноставнију верзију Corel Painter-а 

Верзија за образовне институције под називом Painter X3 Education Edition 

кошта око 100 долара. 

PostworkShop поседује алате високог квалитета којих нема много 

али су ту сви потребни за цртање и сликање. Овај софтвер се одликује 

једноставним интерфејсом и предефинисаним сликарским стиловима 

(претвара слику у сликарској стил по избору), којих је 350 или се може 

креирати нови стил. Врло је једноставан за коришћење што га чини 

пожељним у настави ликовне културе. Верзија PostworkShop 3 се продаје 

за 120 долара, а може се преузети и демо верзија са матичног сајта. 

AutoDesk SketchBook. Софтверска кућа AutoDesk, која је позната 

првенствено по софтверу за 3Д (AutoCAD, 3ds Max, Maya) креирала је 

апликацију за цртање и сликање AutoDesk SketchBook. Доступна је у 

верзијама за Windows и Mac OS, али и за iOS и Android оперативне 

системе. 
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AutoDesk SketchBook обезбеђује већину основних карактеристика 

који се захтевају од једног оваквог програма и нема велики избор оловки, 

четки и других алата које нуде конкуренти, међутим, квалитет радова, 

једноставност употребе и напредне функције засениће све недостатке. 

Ово је идеалан алат за ствараоце било ког нивоа вештина уз изузетне 

опције за прилагођавање. 

Врло је важно што се јавља у верзијама за iOS и Android оперативне 

системе, јер је цена ових других, у сталном паду што овај софтвер чини 

врло атрактивним код уметника а и у настави ликовне културе. Цена 

актуелне верзије за Windows и Mac OS, AutoDesk SketchBook Pro 6 је 60 

долара а доступна је и пробна верзија на 15 дана, постоји и бесплатна 

верзија верзија за iOS и Android а верзија AutoDesk SketchBook Pro кошта 

3,99 долара. 

Pixarra TwistedBrush Pro Studio. Овај софтвер пружа изузетан 

избор алата (5000 оловки, фломастера, пастела, четки...) међутим 

сналажење у њему је лошија страна а и одликује се сиромашним 

интерфејсом. TwistedBrush Pro Studio 20.07 је тренутна актуелна верзија 

која кошта око 100 долара, мада постоји и бесплатна верзија TwistedBrush 

Open Studio 17.24. 

ArtRage. После распада компаније Metacreation група програмера и 

уметника оснива на Новом Зеланду фирму ArtRage. ArtRage, један од 

првих продуката истоимене фирме, је софтвер за цртање и сликање на 

којем се препознаје утицај главног дизајнера софтвера Metacreation-а Каи 

Краузеа (Kai Krause). Прва верзија ArtRage је изузетно једноаставн 

софтвер за цртање и сликање са елементарним алатима и могућностима. 

Актуелна верзија ArtRage Studio Pro 4 је софтвер лак за употребу са 

разумљивим интерфејсом, који пружа двадесетак алата. Међутим 

недостају многи алати, фломастери, угљен и пастели.  
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ArtRage, представља интересантан софтвер са једноставним 

интерфејсом али уз недостатак многих традиционалних ликовних алата. 

Цена ArtRage Studio Pro 4 је око 50 долара, мада постоје раније бесплатне 

верзије. Интересантно је што се овај софтвер прозводи и у верзији за iOS 

оперативне системе. 

Project DogWaffle је софтвер отвореног кода за цртање и сликање. 

Поседује свеобухватан скуп алата, укључујући потпуно прилагодљиве 

четке, пуно филтера и ефеката, више опција за избор боја и могућност 

анимације. Интерфејс је неинтуитиван и некомуникативан, међутим и 

поред ових мана то је потпуно функционалан и квалитетан софтвер на 

чије мане се треба навићи а онда може дати одличне резултате. Постоји 

само верзија за Windows. 

ArtWeaver је бесплатан програм за цртање и сликање за Windows 

који изгледа веома познато свакоме ко je користиo Adobe Photoshop или 

Corel Painter. Овај софтвер има низ четки и алата, као што су оловке, 

угљен, креде, фломастере, пастеле, уљане боје, акрил и спреј. Свака четка 

има неколико варијанти који се могу прилагодити за још већу 

прилагодљивост. Поред тога, ArtWeaver нуди солидан скуп алата за 

манипулацију радовима. Доступна је и потпунија верзија овог софтвера 

који се купује, којем је цена је око 30 долара.  

Studio Artist је озбиљан софтвер који се рекламира као „графички 

синтисајзер“ и има могућност анимације. Корисници могу да цртају и 

сликају уз помоћ подесивих алатки, или могу користити аутоматске 

сликарске стилове. Има стотине алата у распону од оловки до акрила са 

могућношћу подешавања и са доста специјалних ефеката. Studio Artist 

4.0 долази у верзијама за Windows и Mac OS, има цену од око 300 долара а 

постоји и пробна верзија која се може преузети са матичног сајта. 
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Deep paint је бесплатан софтвер за Windows чији интерфејс 

неодољиво подсећа на Adobe photoshop. Располаже са три врсте четки, са 

ефектима оловке, пастела, угљена, пера, акрила и уља. Алатке се могу 

користити под различитим угловима што је карактеристично за овај 

софтваре. 

Овај списак није коначан, на тржишту се могу наћи још десетине 

софтвера за подражавање традиционалног цртања и сликања са 

различитим варијацијама и додацима. Посебно треба напоменути да 

постоје софтвери којима се црта и слика на мрежи (енг. on line) без 

потребе за инсталирањем на рачунару (Sketch-Paint, SketchPad, Queeky 

Paint, ArtPad...)  

9.2.2 СОФТВЕР ЗА РАД СА БИТ МАПИРАНИМ 

(РАСТЕРСКИМ) СЛИКАМА 

Постоје три класе графичких фајлова: бит мапа, мета фајл и 

вектор. Бит мапа (енг. Bitmap) позната је и под називом „растерска“ је 

графичка слика састављена од скупа сићушних појединачних тачака или 

пиксела – по једна за сваку тачку на екрану рачунара.  

Фотографија, се у актуелном наставном плану и програму 

Републике Србије, јавља у седмом разреду са скромним бројем часова. 

Ученици могу фотографисати фотоапаратима или мобилним 

телефонима и пребацити радове у рачунар ради даље обраде, али и 

већина мобилних телефона поседују некакав софтвер за обраду слике и 

звука, па чак и једноставну монтажу материјала. Јудит Вернер (Judith 

Werner) истиче да су софтвери попут Adobe photoshop-а и слични, посебно 

погодни за израду колажа у дигиталном издању. Колаж је увек 

интересантна и корисна техника за рад а уз помоћ софтвера за 
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манипулацију фотографијама многи проблеми који се јављају у 

класичним колажима се могу превазићи. (Werner, 2004: 45-49)  

У коришћењу ИКТ-а у настави јавиће се потреба за различитим 

манипулацијама бит мапираних слика који захтевају софтвер за 

едитовање и обраду. Ову групу чине две подгрупе: прва у коју спадају 

софтвери који више служе као прегледници са једноставним 

манипулацијама (промена величине, резолуције, формата записа, гаме 

боја...). Уз све опетаривне системе за персоналне рачунаре (Windows, Mac 

OS, Linux…) долазе и неки прегледници бит мапа којима недостају 

поједине функције па се корисници обично опредељују да инсталирају 

неки други прегледник. 

Прва подгрупа софтвера се углавном користи само за преглед бит 

мапа. Списак софтвера је подугачак и навешћемо само најбитније: 

ACDSee, IrfanView, PhotoScape, FastStone Image Viewer, Picasa...  

У другу подгрупу спадају софтвери којима се може „озбиљније“ 

манипулисати битмапираним сликама (исецање, додавање и 

одузимање, преправљање...  са различитим филтерима и могућношћу 

рада у слојевима). Скоро сви софтвери из ове подгрупе имају једноставне 

алате за сликање (у већини случајева је то универзална алатка која 

највише подсећа на спреј (енг. air brush) са могућношћу суптилнијег 

подешавања чији ефекти подсећају на траг који остављају оловке и 

пастеле са великом бојем предефинисаних облика). Ови софтвери се 

превасходно користе за обраду фотографија и бит мапа уопште. 

Adobe photoshop је најсистакнутији представник ове групе 

софтвера и прозвод је компаније Adobe. Овај софтвер је „обавезан“ за све 

који се баве фотографијом, графичким дизајном, Веб дизајном и сл. 

Настао је као софтвер за Mac OS али се брзо појавила и верзија за 

Windows.  
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Могућности и стално усавршавање овог софтвера чине га 

супериорним на тржишту комерцијалних алата за обраду и 

манипулацију бит мапама, остали софтвери који се могу наћи на 

тржишту у већини случајева само следе или се труде да копирају Adobe 

photoshop. Данас, већ, породицу Adobe. софтвера који су произашли из 

Adobe photoshop-а чине софтвери, од обраде за Веб преко стандардних 

верзија па до тзв. light варијанти, који могу задовољити различите захтеве 

корисника. 

Цена свеобухватног софтвера Adobe Photoshop CS6 код нас је 

51,597.00 дин. Adobe Photoshop Lightroom 5, око 150 долара, а цена 

најједноставније варијанте назване Photoshop Elements 12, је око 80 долара. 

Скоро сви софтвери из куће Adobe имају пробне верзије која трају од 15 

до 30 дана. 

GIMP (од енгл. GIMP, GNU Image Manipulation Progra) је један од 

најпопуларнијих бесплатних софтвера за манипулацију бит мапапама. 

GIMP је доступан за различите оперативне системе (Windows, Mac Os, 

Linux... али не и за Android). GIMP поседује све алате као и слични 

софтвери (исецање, копирање, комбиновање, доцртавање, манипулације 

бојом, рад у слојевима, великом бројем ефеката и филтера). 

Corel PaintShop. Канадска компанија Corel своју верзију софтвера за 

обраду и манипулацију бит мапама назвала Corel PaintShop. Овај софтвер 

је у неким операцијама бржи од Photoshop Elements-а, и има неколико 

интересантних алата. Цена актуелне верзије Corel PaintShop X6 Ultimate је 

око 70 долара а нешто слабије верзије Corel PaintShop X6 је око 35 долара. 

Као и сви софтвери компаније Corel, пробна верзија је 60 дана. 

Serif PhotoPlus. Сређивање и побољшавање битмапа са 

једноставним и алатима лаким за употребу је главна карактеристика Serif 

PhotoPlus софтвера. Цена верзије Serif PhotoPlus X6, је око 70 долара. 
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У ову подргупу софтвера спадају и Capture One Pro 7 са ценом од 

око 230 долара, Apple Aperture 3.4.3, са ценом од око 60 долара (намењен 

само за Mac Os), DxO Optics Pro 9, са ценом од око 150 долара итд. Треба 

споменути и бесплатне PhotoScape, Paint.NET, Serif PhotoPlus, Pixia, 

LazPaint... 

Списак софтвера који су намењени раду са бит мапама је 

подугачак а овде су побројани најистакнутији представници. Постоје 

софтвери који се могу користити путем Интернета (енг. on line) али 

њихове могућности нису импресивне и у многоме зависе од брзине 

протока. У настави ликовне културе се могу користити скоро сви али 

неки су компликовани и захтевни а имају велике могућности док су 

други једноаставни и лаки али су њихове могућности скромне. 

Наставник треба на основу интересовања, жеље и могућности својих 

ученика да им понуди адекватан софтвер.  

9.2.3 СОФТВЕР ЗА 2Д АНИМАЦИЈУ 

У специјализованој учионици за ликовну културу рачунаре треба 

опремити различитим софтвером. У потребан софтвер треба уврстити и 

неки за дводимензионалну анимацију јер је рад на анимацијама 

интересантан и занимљив ученицима. (Meinel, 2004) Ученици било да 

стварају потпуно у дигиталном окружењу или цртеже скенирањем 

дигитализују и анимирају у неком софтверу стварају анимиране 

филмове који.... 

Ученици без обзира да ли су одрастали гледајући гледајући Мики 

Мауса, Соут Парк, или Сунђер Боба, вероватно ће желети да креирају 

сопствене анимиране продукције. Софтвер за 2Д анимације омогућава 

стварање једноставних или сложених анимација, у зависности од намене 
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софтвера, од професионалних па до софтвера намењеним искључиво 

деци. 

Toon Boom Studio је софтвер који подржава пет различитих 

техника анимације: од папирних до дигиталних а технике анимације се 

могу комбиновати. Занимљив је алат који ствара „жичани скелет“ унутар 

анимираних ликова ради што лакшег покретања делова фигуре а даје 

природнији изглед и олакшава манипулације анимираним ликовима. 

Toon Boom Studio 8 кошта око 200 долара. 

TAB Pro је софтвер који може олакшати стварање појединачних 

цртежа за анимацију тако што софтвер аутоматски ствара међупокрете 

ликова. TAB Pro је квалитетан софтвер за анимације са интуитивним 

алатима. Цена актуелне верзије TAB Pro 6 је око 200 долара. 

Anime Studio укључује обиље битних алата за стварање 2Д 

анимација. Могу се користити ликови из библиотеке или се могу 

стварати од ауторских цртежа. Одликује се интуитивним системом за 

монтажу анимација а једна од најбитнијих карактеристика овог софтвера 

је велика библиотека са готовим ликовима и сценама. Цена Anime Studio 

Debut је око 50 долара а Anime Studio Pro око 300 долара. 

DrawPlus је свестрани програм за цртање пун опција и алата који 

омогућавају креирање квалитетне анимације. Овај софтвер укључује 

алате за стварање анимација уз помоћ векторског цртања. На сцену се 

може једноставно убацити и текст. Цена DrawPlus X6 је око 100 долара.  

Поред побројаних комерцијалних софтвера за 2Д анимацију треба 

навести још и FlipBook Lite 6 који је намењен стварању анимацијама на 

традиционалан начин а цена му је око 80 долара. Остали квалитетни 

комерцијални софтвери су: CrazyTalk Animator 2, MotionArtist 1.2, 

Stopmotion Studio 4.0 и Flip Boom Cartoon. У комерцијалне програме спада и 

Crayola Animation Studio, намењен деци а који кошта 9 долара.  
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Горе наведени програми су намењени захтевнијим корисницима 

(што не значи да их ученици не могу користити) али постоје и софтвери 

који су намењени искључиво деци. 

Pencil је софтвер отвореног кода за анимацију под оперативним 

системима Windows, Mac OS, и Linux. Овај софтвер је једноставан за 

коришћење а ради са бит мапама и векторском графиком са 

могућношћу рада у слојевима. Слике се могу радити појединачно или се 

копира део са предходне слике а онда дорађује. Pencil представља добру 

алтернативу Toon Boom Studiu.  

Synfig Studio је бесплатан, напредан и моћан софтвер за анимацију 

који подржава рад у слојевима и може да произведе квалитетне 

анимације. Намењен је за рад под Windows, Mac OS, и Linux оперативним 

системима. 

Tupi је бесплатан софтвер за цртање, бојење и анимацију са 

једноставним интерфејсом и интуитивним алатима тако да га могу 

користити и ученици нижих разреда.  

Scratch је једноставан бесплатан софтвер за анимацију али се у 

њему могу креирати игре и презентације, намењен је ученицима основне 

школе и има поприличан број ефеката за анимације. Ради под Windows, 

Mac OS, и Linux оперативним системима. 

Као и остали, софтвери за 2Д анимацију су заступљени у великом 

броју на тржишту и има их од професионалних, захтевних и скупих до 

лаких, једноставних у доста случајева бесплатних који дају 

задовољавајуће резултате. У настави ликовне културе се софтвери морају 

прилагодити узрасту, искуству у раду са сличним софтверима и 

интересовањима ученика. 

Ученицима који су заинтересовани за анимацију у почетку треба 

понудити једноставније бесплатне или јефтине програме а када стекну 
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искуство и кад осете „укус“ анимације онда им се може дати сложенији, 

софтвер већих могућности. Искуснији и старији ученици могу да 

користе софтвере професионалног нивоа, да би ако наставе да се баве 

анимацијама можда једног дана професионално бавили тим послом. 

9.2.4 СОФТВЕР ЗА 3Д И АНИМАЦИЈУ 

Тродимензионална компјутерска графика је у широкој употреби и 

она се користи од индустрије, индустријског дизајна па до филмова и 

реклама. Тродимензионалност односи се на објекте који су изграђени у 

три равни (x, y, z), а процес креирања 3Д објеката се може поделити у 

три основне фазе: 3Д моделовање, 3Д рендеринг и 3Д анимација. 

Софтвер може бити намењен професионалцима, што значи да је 

захтеван, што се тиче ресурса хардвера, компликовани за рад а и скуп. 

Међутим, баш из наведених разлога постоје бесплатни софтвери и 

софтвери отвореног кода а постоје и софтвери који су намењени 

ученицима различитих узраста.  

Програми за 3Д су често сложени за коришћење за чије 

савладавање је потребно поприлично времена, а процес стварања такође 

може бити дуготрајан, међутим постоје и једноставнији програми који 

дају интерсантне резултате а занимљиви су ученицима због своје лаке 

употребе и брзих резлтата као увођење у 3Д свет. Неке софтверске 

компаније су схватиле да ће данашњи ученици сутра бити одрасли 

корисници софтвера, па нуде различите варијанте свог софтвера за 

образовне институције. 

Поједини софтвери за децу су базирани на популарним дечијим 

рачунарским играма или филмовима (Transformers, LEGO у различитим 

варијантама...) и овде се ради о гемификацији софтвера а гемификација 
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представља употребу елемената из видео и рачунарских игрица у 

контексту који није видео игрица. Гемификација није сама по себи циљ 

већ средство приликом ефикасног реализовања наставног плана и 

програма. На тај начин се долази до повећања заинтересованости, 

мотивације а ученици се више труде приликом учења или предавања. 

(Kirschenman и Peez, 2004; Путрић, 2013) 

Софтвери из ове групе могу успешно ученицима разјаснити 

тродимензионалност простора, перспективу и врсте перспектива.  

9.2.4.1 Комерцијални софтвер за 3Д  

Комерцијални софтвери за 3Д могу бити веома компликовани за 

учење и рад, намењени најзахтевнијим корисницима али су и 

најквалитетнији и поменућемо само неке: 3D Studio Max, Autodesk Maya, 

Lightwave 3D, Rhinoceros, Iclone, Deep Paint 3D... Већина има модуле за 

анимацију укључене у софтвер а неки пут је посебан додатак за одређени 

софтвер који скужи за анимацију. Да би ученици стварали у 

професионалним софтверима морају прво да науче да га користе што 

тражи много времена које ће се посветити само учењу, а стваралачки 

процес такође може трајати дуго, тако да је пут од идеје до дела дуг и за 

ученике напоран и тежак што може утицати на мотивацију ученика за 

рад. Ови софтвери су намењени ученицима специјализованих школа и 

факултета који се спремају за професионалце ове области.  

На тржишту се могу наћи верзије које су намењене искључиво 

образовним институцијама. Неке од софтверских компанија које 

производе ове софтвере су препознале могућности за коришћење у 

образовању тако да постоје и верзије које се могу користити у школама 

или су софтвери специјално намењени за образовне институцје као што 
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су: Autodesk 123D Design, Rhinoceros for Education, SolidWorks Education, EON 

Creator... ови софтвери се могу јавити и за различите узрасте ученика.  

9.2.4.2 Бесплатни софтвер за 3Д 

Autodesk 123D Design производ компаније Autodesk познате по 

врхунским софтверима за 3Д, 3D Studio Max, Autodesk Maya. Једноставан је 

за коришћење, али је и моћна алатка за моделовање са великом 

библиотеком постојећих готових елемената или могућношћу креирања 

од почетка. Поред Windows, Mac OS, овај софтвер је на располагању и за 

iOS. 

Blender, софтвер отвореног кода за моделирање и анимирање. Овај 

софтвер се може користити и за креирање интерактивних 3Д 

апликација. Садржи и напредне функције које одликују комерцијалне 

софтвере. 

Google SketchUp је софтвер који се може користити за креирање 

првенствено архитектонских модела али се може користити и за било 

какво 3Д стварање.  

Anim8or је за 3Д моделирање и анимацију који омогућава 

корисницима да креирају и модификују 3Д моделе са уграђеним 

примитивама као што су сфере, цилиндри, коцке итд.  

Tinkercad једноставан софтвер веб софтвер. Програм углавном за 

децу и почетнике који кроз комбиновање једноставних форми може 

створити комплексне објекте. 

3D Tin, још један лак веб софтвер којим се могу добити 

интересантни резултати. Овај софтвер има и могућност анимације 

K-3D је софтвер за моделирање и анимацију. K-3D врло свестран и 

моћан пакет који се одликује полигоналим моделирањем, садржи 

основне алате за векторе и анимације. 
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SoftimageXSI Mod Tool, је софтвер за моделовање, анимацију и 

креирање некомерцијалних елемената за рачунарске игре. XSI Mod Tool 

може да прикључује елементе свим познатијим рачунарским играма. 

Софтвер са сличним карактеристикама је Zmodeler. 

Vue Pioneer је софтвер једноставан за употребу са стотинама 

готових сцена, објеката, атмосфера и материјала. Намењен је учењу 3Д-а, 

ученици могу брзо научити како да направе једноставне сцене, на 

интересантан и забаван начин, без потребе да се изборе са сложеним 

процедурама. Са Vue Pioneer-ом, наставници и ученици лако могу 

направити визуелне презентације за различите наставене предмете.  

Vue Pioneer подразумева приступ Cornucopia3D заједници преко које 

се може добити помоћ, размена савета и сугестија са другим 

корисницима и презентацијама корисника.  

3D Canvas је софтвер за моделирање и анимацију у реалном 

времену који садржи интуитивни узми и пусти (енг. drag-and-drop) 

приступ моделирању. Сложени модели могу бити изграђени од 

једноставних 3Д примитива, или створени користећи алат за грађење. 

Алати за моделовање дозвољавају деформисање објеката и сликање по 

објектима. 

Бесплатних софтвера има поприлично и само ћемо навести још 

неке: Alice, TrueSpace, TopMod3d, 3DPlus, AutoQ3D Community – 3D Editor, 

EDrawings, Blink 3D, Minos, FreeCAD, Bishop3D, K3DSurf, DesignWorkshop 

Lite, GDesign 2.0, Sweet Home 3D, Alibre Design Xpress, 3DVIA Shape. 

Постоје и софтвери за 2Д и анимацију намењени искључиво 

ученицима млађег узраста едукативног карактера или који су 

инспирисани дечијим филмовима, видео и рачунарским играма и сл. 

Ови софтвери нису увек бесплатни или отвореног кода. 
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9.2.5 СОФТВЕР ЗА ВЕКТОРСКУ ГРАФИКУ  

Векторска графика (енг. Vector graphics) је начин приказивања слика 

уз помоћ геометријских облика као што су тачке, линије, криве и 

полигони, а који су засновани на математичким једначинама.  

У групу софтвера за векторску графику спадају: нaјпре програм 

корпорације Adobe, Adobe Ilustrator, а затим из пакета Corel syite треба 

поменути Corel draw. Могу се још наћи програми а то су најпре 

XaraXtreme, који је добра замена Ilustratoru и Corel draw-у, затим 

Macromedia Freehand, Serif DrawPlus, DrawPlus па све до солидног софтвера 

отвореног кода InkScape.  

Софтвер за векторско цртање тражи од ученика усвајање 

одређеног специфичног размишљања, мада новије верзије софтвера 

имају алатке које подсећају на класичне ликовне алате. 

Поред свих наведених софтвера рачунари у специјализованој 

учионици треба да имају и додатан софтвер: Едитор звука ради 

монтирања звука у анимације и презентације; Једноставан софтвер за 

видео монтажу (нпр. Windows movie maker); Видео прегледник (нпр. 

Windows media player); Софтвер за преглед pdf (енг. pdf - portable document 

format) докумената а најпопуларнији је Adobe reader који је бесплатан, 

мада постоји много софтвера који служе истој сврси. 

9.3 У НАСТАВИ  

Евидентно је да су савремени медији постали саставни део наше 

свакодневице. Могло би се слободно рећи да се данас у дидактици и 

методици више не поставља питање да ли примењивати савремене 

медије у учењу и настави, већ како их осмишљено и оптимално 

користити у настави, у појединим наставним ситуацијама, како ће се 
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њихова примена одразити на методе рада у настави, да ли је њихова 

примена у функцији остваривања циљева учења и наставе и које 

дидактичке функције намеравамо препустити медијима. 

Са растом примене ИКТ-а у настави ликовне културе, неки 

страхују да ће традиционални медији, као што су оловка, угљен или уље, 

бити запостављени у корист софтверских заснованих креација. Међутим 

ИКТ олакшавају учење традиционалних техника и вештина а 

омогућавају већи избор у стварању дела. (Devaney, 2008) 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. (Khairezan и Wing, 2012) Ови дигитални софтвери и алатке 

које они доносе не значи одбацивање традиционалних медија, већ 

повећање могућности за стварање ликовних радова и радова визуелних 

уметности, о повећању избора и потреба за стварање и учење у настави и 

на крају крајева, повећању индивидуализације у настави. (Илић и 

Недић, 2014) 

Коришћење ИКТ-а у специјализованој учионици за наставу 

ликовне културе може да доведе до повишеног ученичког ентузијазма а 

ученици треба да, како у раду са традиционалним тако и са новим 

медијима, савладају коришћење алата да би успешно стварали радове 

визуелних уметности. Мултидисциплинарна учионица за наставу 

ликовне културе треба да има и традиционалне и савремене медије, како 

би се задовољили различити интереси и потребе појединих ученика у 

учењу и стварању ликовних радова. (Massart, 2004) 

Алати и технике које су на располагању настави ликовне културе 

се свакодневно проширују и омогућавају посебно ликовно искуство, са 

појавом новог хардвера и софтвера ИКТ-е пружају јединствене 

могућности у настави, учењу и стварању ликовних радова. Данашњи свет 
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тражи нове видове визуелене писмености ради ефикаснијег 

функционисања појединаца у друштву. (Jacka и Phelps, 2009)  

Џенифер Гисберц (Jennifer Gisbertz) наводи неколико ствари на 

које би требало обратити пажњу:  

- Естетско понашање деце на рачунару су мало истражена; 

- Употреба савремених технологија није лака за сву децу; 

- Моторика целог тела је смањена због рада за рачунаром; 

- Нека дела настала на рачунару неће бити тако квалитетна ако се 

пребаце у неки класични медиј. (Gisbertz, 2008: 61) 

Наставник ликовне културе је пред великом дилемом који софтвер 

понудити ученицима, са једне стране постије одлични софтвери али су 

они скупи, за бесплатне софтвере важи „да су добри не би били 

бесплатни“ мада није увек тако. У савком случају коришћење ових 

софтвера захтева искуство у коришћењу и један период савладавања али 

то је и као са сваком традиционалном ликовном техником.  

Наставнику ликовне културе, уколико реши да понуди ученицима 

стварање радова визуелних уметности уз помоћ рачунара и 

одговарајућег софтвера, предстоји неколико фаза:  

- Информисање о различитим доступним софтверима где мора 

обратити пажњу на хардверске захтеве, могућности, 

компликованост, цену а најбитније да ли су примерени узрасту 

ученика.  

- Инсталирање и тестирање одабраних софтвера, где се морају и 

ученици укључити, наставник може направити мало 

истраживање међу ученицима. Заправо ученици имају пресудан 

значај у одабирању софтвера, од њих се тражи да дају коначан суд 

о софтверу.  
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- Тек пошто се прође детаљно тестирање одабрани софтвери се 

могу користити у настави.  

Обзиром да се софтвер стално унапређује наставник је дужан да 

прати нове софтвере и унапређене верзије.  
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10. ПРИХВАТАЊЕ И ПОДСТИЦАЈИ 

УВОЂЕЊУ ИКТ У НАСТАВУ  

ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ  

Прихватање и увођење ИКТ у наставу ликовне културе тражи од 

наставника додатан напор за разумевање и овладавање савременим 

медијима. То је процес који обухвата информисање о савременој 

уметности, праћење развоја иформационе и комуникационе технологије 

и изналажење начина да се оне сврсисходно примене у образовном 

процесу у школи.  

10.1 НАСТАВНИЦИ И ПРИХВАТАЊЕ ИКТ-А 

Џонатан Матјуз (Jonathan Matthews) је уочио неке од разлога зашто 

се ИКТ слабо користе у настави ликовне културе. Он сматра да 

наставници ликовне културе не користе рачунаре у својој настави јер су 

им за разлику од глине, боја, и оловки, рачунари страни, чак их и реч 

„рачунар“ сугерише на „техно-кутије” које су корисне само за куцање 

текстова. Из таквих и сличних ставова рачунари се виде првенствено као 

алатка неких других подручја, математике, техничког образобања и сл. 

(Matthews, 1997) 
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Сличан став има и Дајана Грегори (Diane Gregory) која констатује 

да интеграција ИКТ у учионицама узима маха у већини наставних 

предмета, али у настави ликовне културе овај процес се релативно споро 

одвија. Она сматра да је веома важно да се испита како технологија утиче 

на наставу ликовне културе и да се истраже могућности за интеграцију. 

Ученицима треба развити приступе који ће обезбедити интеграцију 

различитих расположивих технологија у учионици, ови алати ће 

помоћи ученицима да повежу своју креативност и одговоре на изазове у 

дигиталном добу. (Gregory, 2009). 

Резултати истраживања које су спровели Бауер и Кентон (Bauer Ј. и 

Kenton. Ј.) 2005. год. показују да се интегрција ИКТ у наставу ликовне 

културе још увек споро одвија и није потпуно постигнута. Проблеме у 

интеграцији ИКТ у наставу ликовне културе констатовала је и Кејт Аш 

(Katie Ash) иако дигитални медији постајају све чешћи у уметничком 

образовању, такви облици уметности су још увек нови и многи 

наставници тек треба да их прихвате. Многи наставници још увек 

ослањају савлађивање наставног плана и програма искључиво путем 

традиционалних техника. (Ash, 2008) 

Од времена када су персонални рачунари постали доступнији, 

многи наставници ликовне културе покушавају да примене савремене 

дигиталне технологије у свом раду у школи, али ипак општи утишак да 

је примена ИКТ у настави ликовне културе спор процес. Многи 

наставници остају и даље ретки корисници технологије или избегавају 

коришћење нових технологија за учење и стварање у специјализованим 

учионицама за наставу ликовне културе. (Black, 2002; Degennaro и Mak, 

2002-2003; Lu, 2005; Leonard & Leonard 2006; Browning, 2006; Flood и 

Bamford, 2007; Gude, 2007; Mayo, 2007 по Tillander 2011). 
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Рената Фелпс и Кери Медисон (Renata Phelps, Carrie Maddison) у 

студији о употреби ИКТ у настави ликовне културе у Аустралији, износе 

да наставници различито усвајају и интегришу ИКТ у наставу. Неки 

наставници виде велики потенцијал иновативним применом ИКТ у 

настави, насуопрот овима, други су мишљења да ове технологије нису у 

складу са природом уметности и не виде неке бенефите од њиховог 

коришћења у настави. Ова студија потврђује закључке других студија 

које сугеришу професионални развој наставника није само о посећивању 

семинара или у различитим обукама да је много сложенији већ се види 

и у жељи за променама, иновацијама и проактвном односу наставника 

(Higgins и Moslei, 2001 по Phelps и Maddison, 2008). Уверења наставника, 

разумевање вредности су виталан елеменат у ефикасној подршци за 

примену ИКТ у настави ликовне културе. (Phelps и Maddison, 2008) 

Неспремност да у потпуности укључе ИКТ у своју наставу може 

произаћи из веровања наставника да рачунари чине превише за 

ученика, или да је рачунар је сам по себи препрека за уметнички израз 

јер се може наћи много готових решења. Конзервативни ставови 

наставника према дигиталним медијма као хладним, неискреним и 

комерцијализованим такође могу бити препрека у увођењу ИКТ-а у 

наставу. (Kaningem и Rivett 1999 по Radclyffe-Thomas, 2008; Radclyffe-

Thomas, 2008) 

У литератури се може наћи да су многи аутори забринути због 

спремности наставника ликовне културе да интегришу ИКТ у наставу. У 

скоро свим случајевима, ставови и уверења наставника, инертност и 

отпор променама су наведени као значајни фактори. Ови фактори су 

показали да играју значајну улогу у утицању на спремност свих 

наставника да прихвате ИКТ у настави. Традиционални ставови 
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наставника у вези са естетиком и њиховим уверењима о неспојивости 

између технологије и саме уметности, идентификовани су као препреке 

за усвајање ИКТ. Претходне студије су показале да су неки наставници 

ликовне културе виде ИКТ као могућност за лаку злоупотребу, а неки 

страх од губитка креативности ученика и да су фокусирани на 

плагирање идеја и понављање већ виђеног у уметности. (Phelps, Ellis и 

Hase, 2001; Phelps, Graham и Kerr, 2004; Phelps и Ellis, 2002; Phelps, 

Graham и Thornton, 2006; Phelps, Graham, Watts и O'Brien, 2006 по Phelps 

и Maddison, 2008). 

Џоана Блек и Кети Браунинг (Joanna Black, Kathy Browning) су се 

фокусирале на употребу технологија у настави уметности. Нагласак је 

стављен на оклевање наставника за употребом ИКТ у настави укључујући 

софтверске проблеме и проблеме са недостатком подршке. Оне су 

констатовале да је један од разлога за не коришћење ИКТ у настави страх 

наставника да ученици боље владају овим технологијама од наставника, 

пак са друге стране, и ученици и наставници немају пуно искуства у 

коришћењу ИКТ у уметничке сврхе. Додатна обука наставника је такође 

један од фактора који неповољно утичу на примену ИКТ у настави. 

Аутори верују да традиционална ликовна уметност обезбеђује основ за 

дигиталну уметност и да постепено увођење ИКТ у наставу, преко 

једноставнијих задатака, даје добре резултате. Битан фактор је и 

аутономија наставника у креирању наставних планова и програма у 

креативном осмишљавању наставе са ИКТ. (Black и Browning, 2011) 

Истраживање које је спровео Уметнички савет Енглеске (енг. Arts 

Council England) спроведено у Великој Британији 2003. год. имало је 

задатак да испита коришћење ИКТ-а са становишта наставе ликовне 

културе. Финални извештај је објављен у документу „Keys to imagination 
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ICT in art education“ У контексту формалног образовања препознат је 

креативни потенцијал нових технологија које могу да обухвате: све 

предмете, дисциплине и специјалности; све врсте аудио-визуелних, 

сензорних и кинетичких медија; све фазе, стадијуме и узрасте; све 

способности, могућности и за посебне потребе. Међутим ово 

истраживање је показало мали напредак у интеграцији ИКТ у настави 

ликовне културе. Оваква ситуација се објашњава, тадашњим, крутим 

курикулумом, циљевима наставе и отпором који су показивали и 

наставници јер нису видели никакву или малу релевантност за наставу 

ликовне културе. У ствари, изузетно мало је учињено да се промовише 

креативни и комуникциони потенцијал ИКТ у настави. Из овог 

истраживања извучени су закључци а на основу њих препоруке: 

Успоставити инфраструктуру да се ефкасно интегришу ИКТ у наставу 

ликовне културе; Идентификовати иновативну праксу примене ИКТ у 

настави, на основу искустава формалних и неформалних организација, и 

формирати архиву пројеката; Повезивање практичара, промовисање и 

дељење иновативне праксе кроз семинаре и сусрете који помажу се 

изгради боље разумевање потенцијала савремених технологија; 

Промовисање потенцијала које имају ИКТ; Финансирања истраживања 

које имају за циљ промоцију ИКТ у настави ликовне културе. Ове 

визионарске препоруке произашле из овог истраживања ће на крају 

допринети да се искористи креативни потенцијал нових технологија у 

курикулуму. (Arts Council England, 2003) 

Проблеми са ресурсима су препознати као баријера увођењу ИКТ-

а у наставу ликовне културе, слабе могућности за обуку, недостатак 

подршке и недостатк времена као значајан утицај на спремност 

наставника ликовне културе да интегришу ИКТ. Неки наставници и 
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поред доступне опреме у својој учионици користе рачунаре само за 

обраду текста а не апликације које се могу користити за стварање 

ликовних радова. Керол Букхолдс (Carol Buchholtz), на основу 

истраживања наставника у Висконсину, истиче да постоје два главна 

проблема увођења рачунара у наставу ликовне културе. Први, је цена 

рачунара и опреме која је потребна, а други је знање које је потребно за 

коришћење рачунара у настави лковне културе. Наставници који одлуче 

да уведу ИКТ у своју учионицу имају на почетку проблем око избора 

хардвера и софтвера које могу користити у настави. Они углавном немају 

ког да консултују о овом проблему, тако да им предстоји опсежно 

трагање за одабир одговарајућег хардвера и софтвера. Када утврде 

потребе предстоји им набавка опреме, која им је потребна а онда им 

предстоји проблем финансирања. И коначно када реше све горе 

наведене проблеме остаје им проблем обуке. Где и како да наставник 

научи да користи сву технку коју је набавио и како је касније одржавати. 

Наташа Радклиф-Томас (Natascha Radclyffe-Thomas) дели сличну 

забринутост у вези трошкова око набавке опреме која се може 

користити у настави ликовне културе. Све промене око увођења 

рачунара у наставу ликовне културе треба спроводити полако и 

темељно. (Wood, 2004; Buchholtz, 1999; Radclyffe-Thomas, 2008)  

Поједини аутори истичу факторе који утичу на коришћење ИКТ у 

настави ликовне културе а то су: лакоћа коришћења, подршка колега из 

школе, време потребно да се успешно интегрише технологија у наставни 

програм, подстицај за променe и решеност за стручно усавршавање. 

Неки аутори показују забринутост у вези са отпором променама. и тврде 

да се тај отпор, у великој мери, заснива на конфузији и неразумевању 

потребе за увођење ИКТ у наставу ликовне културе. (Phelps и Maddison, 
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2008) Oсим ових спољашњих фактора, унутрашњи фактори као што су 

вредности наставника, уверења и ставови значајно доприносе 

спремности наставника да користе ИКТ (Phelps, Graham и Thornton, 

2006). Налази из ових студија признају да, у многим случајевима, 

унутрашњи фактори далеко надмашују спољне факторе и сугеришу да 

стварна употреба ИКТ такође у великој мери зависи наставникoвих 

осећања, вештина и ставова о ИКТ у целини. 

Пол Карни (Paul Carney) износи став да је најчешћи начин 

коришћења ИКТ у школама такав да је наставник главни експерт за 

преношење и демонстрирање знања и садржаја часа. Наставник уводи у 

лекцију, показује садржај, пружа помоћ ученицима да ефикасно стекну 

знање. Овакав начин често кочи напредне кориснике ИКТ, од којих неки 

вероватно знају и више од наставника. Коришћење ИКТ обично 

подразумева учење сложеног низа инструкција, тако да ученици могу да 

улете упроблем врло брзо и често тако да наставник мора да реши 

свачије проблеме а има само „један пар руку“. Карни препоручује да се 

изгради сарадничко окружење где свако учи од сваког, уместо да се 

нагласак стави на наставника као експерта. (Carney, 2007) 

По мишљењу Беке Свансон (Becca Swanson) постоји много начина 

да наставници ликовне културе интегришу технологију у своје учионице. 

Без обзира који су ресурси на располагању у школи, увек постоје начини 

да ученици користе технологију, без обзира колико рачунара постоји у 

учиоици, један или двадесет. Наставник треба да буде креативан у 

погледу коришћења ИКТ-а и не треба да се плаши помоћи ученика. 

(Swanson, 2010) 

Истраживање о факторима који утичу на усвајање и 

имплементацију ИКТ у школама које су спровели Менесес и остали 
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(Meneses et al). Иако је ова студија допринела разумевању комплексности 

имплементације ИКТ у школе, наглашава се потреба за још 

истраживања која би указала на потенцијал ИКТ у школама. Студија 

испитује утицај појединачних школских фактора на ставове наставника 

према коришћењу ИКТ, као и на подршку и користи од Интернета ван 

учионице. Студија је указала, поред осталог, да коришћење рачунара, 

рачунарског уметничког софтвера и Интренета ван школе, значајно 

придоноси имплементацији ИКТ у наставу. Коришћење ИКТ ван школа 

је важан предиктор коришћењу ИКТ у настави. (Meneses et al, 2012) 

10.2 ОДНОС ТРАДИЦИОНАЛНИХ  

И САВРЕМЕНИХ МЕДИЈА 

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 компјутерску 

уметност у своје учионице. (Matthews:1997)  

Џојс Вуд (Joyce Wood) износи, на основу истраживања о 

коришћењу технологије у настави уметности и дизајна, да иако је 

мањина наставника прихватила дигиталне медије за коришћење у 

настави, то је подстицај за потпуно искоришћење потенцијала ИКТ. 
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Већина наставника још увек технологију замишља и користи као 

„додатак на репертоару“, а већина процеса се изводи традиционалним 

средствима. (Wood, 2004; Cameron 2000 по Radclyffe-Thomas, 2008)  

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. (Bolter 

и Grusin, 1999 по Tillander, 2011) 

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. (Radclyffe-Thomas, 2008; 

Devaney, 2008) 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. 

(Khairezan и Wing, 2012) 

Без обзира на мишљење наставника о савременим медијима у 

уметности, они морају, да с обзиром на време у којем живе, да их укључе 

у наставу ликовне културе и у процес учења и у процес стварања 

ликовних радова и радова визуелних уметности. Ученици не долазе у 

школу као празне странице по којима наставници пишу већ са све више 

стечених знања и вештина у коришћењу савремених технологија. 
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Савремене технологије су у толикој мери присутне у њиховим животима 

да их морамо укључити и у наставу ликовне културе. (Loveless, 2005) 

Савремени медјији додају атрактивност наставном процесу али ако 

се лоше примене неће дати квалитативне промене. Може се догодити да 

се недадекватном употребом савреманих медија само закомпликује и 

учини неразумљив процес учења, али засигурно ће изгледати модерно. 

Употреба савреманих 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) 

10.3 ПОДРШКА УКЉУЧИВАЊУ ИКТ  

У НАСТАВУ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ У ЕВРОПИ  

Улога наставе уметности за живот у 21. веку широко је призната на 

европском нивоу. Европска комисија (енг. European Commission) је 

предложила „Европску Агенду за културу“ (енг. European Agenda for 

Culture), која је усвојена од стране Савета Европске уније (енг. Council of the 

European Union) 2007. год. Ова агенда признаје вредности образовања 

уметности у развоју креативности. Стратешки оквир за сарадњу у 

образовању и оспособљавању, током наредне деценије наглашава значај 

трансверзалних компетенција, укључујући културну свест и креативност. 

Резолуција Европског Парламента даје препоруке за развој уметничког 

образовања и позива на већу координацију образовања уметности на 

европском нивоу. (EACEA, Ján Figel, 2009) 

Документ „Arts and Cultural Education at School in Europe“ је студија о 

организацији, заспупљености и циљевима наставе уметности у земљама 

у Европи. Студија је обухватила Исланд, Норвешку, Шведску, Финску, 
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Велику Британију, Ирску, Естонију, Литванију, Летонију, Данску, 

Пољску, Немачку, Белгију, Холандију, Луксембург, Француску, Португал, 

Шпанију, Чешку, Словачку, Аустрију, Словенију, Италију, Мађарску, 

Румунију, Бугарску и Грчку. Поједини делови овог документа су 

посвећени интеграцији и примени ИКТ у настави ликовне културе. 

У документу се наглашава да две трећине свих земаља имају 

препоруке за подстицање употребе ИКТ у оквиру наставног плана и 

програма уметности док поједине земље немају директне препоруке за 

примену ИКТ у настави ликовне културе већ се имплементација односи 

на целокупне наставне планове и програме. Поједине земље имају и 

различите специфичне пројекте са циљем повећања употребе ИКТ у 

настави уметности (Белгија, Естонија, Ирска, Португалија, Аустрија и 

Словенија), који укључују и ученике нижег школског узраста па све до 

високог образовања. (EACEA, 2009) 

Документ Road Map for Arts Education усвојен на The World Conference 

on Arts Education: Building Creative Capacities for the 21st Century у Лисабону 

2006. год. поред осталог подвлачи важност наставника као носиоца 

промена у настави и препоручује укључивање нових информационих и 

комуникационих технологија у програме обуке наставника и у 

формалним и неформалним образовним процесима, као средство 

стварања уметничког израза, промишљања и критичког мишљења. 

(UNESCO, 2006) 

У студији Arts and Cultural Education at School in Europe Education, 

износе се пројекти који подржавају имплементацију ИКТ-а у наставу 

ликовне културе у школама у европским државама обухваћеним овим 

истраживањем. У документу се наводи да у Белгији, Естонији, Ирској, 

Португалији, Аустрији и Словенији, постоје пројекти са специфичним 
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циљем повећања употребе ИКТ-а у настави ликовне културе и сличних 

наставних предмета.  

У фламанској заједници Белгије, кроз више пројеката (INgeBEELD 

1, INgeBEELD 2 и INgeBEELD 3) даје се нагласак на креирање 

експерименталних филмова, видеа уз коришћење разних 

комуникационих уређаја (мобилни телефони, MP3 плејери, рачунари 

игре итд) се аутоматски укључене у свим задацима. Ови 

мултимедијални, приступи обезбеђују простор за учење основних 

принципа мрежних култура и нових медија. 

У Естонији у оквиру програма Anima Tiger нуде се курсеви који 

покривају различите аспекте анимација, помажу школама да добију 

неопходну опрему и организују такмичења међу ученицима у филмској 

анимацији. 

У Ирској, Национални центар за технологију у образовању 

(National Centre for Technology in Education - NCTE) пружа савете, подршку 

и информације школама у коришћењу ИКТ-а у образовању кроз 

неколико пројеката, укључујући Cultural Ireland и IMMERSE. Cultural 

Ireland је виртуелни програм размене поктенут од стране одељења за 

образовање Северне Ирске, Републике Ирске и САД. IMMERSE 

(Innovative Multi-Media Educational Resources for Students and Educators) је 

програм образовних ресурса за ученике и наставнике који развија 

интерактивни е-садржај у вези са ирским наставним планом и 

програмом са фокусом на различитим нивоима визуелних уметности. 

Иницијатива за производњу филмова реализује се кроз пројекат The FIS 

Project који укључује развој употребе ИКТ и дигиталне технологије у 

области наставе визуелних уметности. 
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У Португалу, постоји неколико иницијатива, као што је 

формирање мултидисциплинарног тима и плана Тechnology and education 

код кога је циљ стварање, имплементација и процена иницијатива које 

имају за циљ коришћење дигиталних извора и технологија у школама. 

У Аустрији, програм Future Learning подстиче различите 

иницијативе и пројекте, као што је Museum Online и net-music.at.. Програм 

Museum Online је подржан је од Савезног министарства за образовање 

републике Аустрије а којим управља KulturKontakt Austria. Циљ овог 

програма је да обезбеди ученицима и наставницима могућност да се 

укључе у националну и светску уметност и културу. Учесници су у 

могућности да истражују светскеу културну баштину, користећи ИКТ. 

Пројекат Museum Online тежи интердисциплинарном приступу. 

Ученици и наставници, уз помоћ представника музеја, уметности и 

културних институција, окупљају се и конфигуришу садржаје за 

објављивање на Интернету на неколико језика. Овај програм бави 

разним питањима, који се односе на техничке иновације, историју 

уметности и музеологију.  

У Словенији, постоје разни уметнички пројекти са димензијом 

ИКТ. Art through Children's Eyes and a Computer Mouse који истражује крос-

курикуларне везе визуелних уметности са изучавањем матерњег језика, 

музике, природних наука и животне средине. Пројекат Art Gallery– 

Virtual gallery има за циљ подстицање креативности користећи ИКТ. 

Ученици достављају своје уметничке креације на одређену тему, а 

креатори пет најбољих радова добијају малу награду на крају године. 

Документ Arts and Cultural Education at School in Europe Education 

износи да Е-ресурси за школе постоје у седам држава (Фламанска 

заједница у Белгији, Чешка, Грчка, Шпанија, Француска, Малта и 
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Словенија) и да оне имају посебне иницијативе да пруже школама 

електронске изворе које се користе за побољшање образовања 

уметности. (EACEA, 2009) 

Новије студије су истакле тежњу за развој наставног плана и 

програма у области уметности и развој могућности за коришћење ИКТ 

као део креативног процеса. Ова студија (Arts and Cultural Education at 

School in Europe Education) показује да се имплементација ИКТ у наставне 

програме уметности подстиче у многим земљама. Мада се положај и 

значај ИКТ у оквиру наставног плана и програма веома разликују од 

државе до државе. ИКТ-е се сагледавају као кроскурикуларни додатак а 

могу бити и  експлицитно наведене као део наставног плана и програма 

уметности. Неколико држава имају конкретне пројекте који промовишу 

ИКТ у настави уметности. У неким случајевима, овим пројектима 

управљају органи или организације посвећених промоцији уметности 

или ИКТ у образовању. Поред тога, неке земље имају посебне политике 

или иницијативе осмишљене да обезбеде електронске изворе, као што је 

софтвер или online ресурсе, школама, које се користе за побољшање 

образовања уметности. 

У Србији постоји општа политика која се тиче ИКТ у школама 

изнесена у документу Стратегијa развоја информационог друштва у 

Републици Србији до 2020. године у коме се између осталог у делу који се 

тиче основног образовања у делу Квалитет процеса наставе и учења каже: 

„Користе се предности информационо-комуникационих технологија и 

различитих облика учења у on-line окружењу (електронске конфренције, 

предметни блогови, дискусионе трибине, електронска тестирања итд.) а 

ваља испитати могућности и услове за коришћење неких видова наставе 

на даљину“. (ВРС, 2012: 69) А у вези са наставом ликовне културе 
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документ износи: „Развој специфичних методика уметничких предмета 

на универзитету уметности и обука учитеља и наставника ове групе 

предмета у ОШ врло је важна, јер се ту постављају темељи за 

препознавање уметничких склоности код деце, развија се разумевање 

културе и различитих културних израза и коришћење културе у 

приватном и професионалном животу“. (ВРС, 2012: 69)  
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II МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР 

ИСТРАЖИВАЊА 
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1. ПРИСТУП ПРОБЛЕМУ  

ИСТРАЖИВАЊА 

Савремени медији су све важнији у животима како у нашим тако и 

у животима наших ученика а визуелно је све значајније у нашој култури 

за пренос информација, ученици, са друге стране, долазе у школу са 

значаним искуствима у раду са дигиталним медијима. Сходно томе, 

императив је да настава ликовне културе буде усмерена интересима и 

потребама ученика који одрастају у дигиталном свету, да се бави 

савременим медијима, не само за учење и подучавање већ и за креирање, 

стварање радова ликовне и визуелне уметности. Традиционална ликовна 

уметност обезбеђује темељ за дигиталне уметности, а неговање ученичке 

креативности је од кључног значаја за интеграцију дигиталних 

технологија у наставу данашњице. Савремена уметност користи у свом 

изражавању често дигиталне медије те се и са те стране намеће потреба 

укључивања ИКТ у наставу ликовне културе. 

Данас у добром делу школа ИКТ су постале саставни део процеса 

учења и подучавања као подршка ученицима и наставницима у 

реализацији наставе скоро свих наставних предмета, међутим 

укључивање у наставу ликовне културе је спор процес, поготово у 

стварању радова ликовне и визуелне уметности. 
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У стручној литератури можемо наћи радове о коришћењу 

информационо-комуникационих технологија, у скоро свим наставним 

предметима, међутим мало њих је о коришћењу у настави ликовне 

културе. 

Прихватање ИКТ-а за учење и подучавање, и за стварање ликовних 

радова у настави ликовне културе је процес који обухвата информисање 

о савременој уметности, праћење развоја иформационо-комуникационе 

технологије и изналажење начина да се она сврсисходно примене у 

образовном процесу у школи. 

Употреба информационих и комуникационих технологија у 

настави ликовне културе не значи одбацивање класичних медија, 

већ повећање могућности за учење, презентацију и стварање 

ликовних радова и радова визуелних уметности.  

Опремљеност специјализоване учионице визуелних уметности 

информационо-комуникационом технологијом најпре зависи од самих 

наставника од њихове жеље, хтења, посвећивања промени да уведу 

савремене медије у своју учионицу. 

Намеће се потреба да се истраже могућности коришћења 

ИКТ-а у настави ликовне културе и то са становишта наставника и 

са становишта ученика. Да се истраже ставови према употреби у 

настави а затим да се истражи могућност за учење и стварање 

ликовних и радова визуелних уметности у настави.  
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2. ПРОБЛЕМ ИСТРАЖИВАЊА 

Проблем постављен у виду питања за наше истраживање гласи: 

Које су могућност коришћења савремене информационе и 

комуникационе технологије у настави ликовне културе? 

 

3. ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА 

Предмет ове теме је истраживање могућности опремања 

специјализованих учионица за наставу ликовне културе као утицај 

савремене образовне и информационо-комуникационе 

технологије на ефикасност наставе овог предмета. 

 

4. ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА 

Циљ истраживања је да се утврде ставови и мишљења испитаника 

о опремљености специјализованих учионица за ликовну културу, 

информисаност наставника и ученика о коришћењу информационо 

комуникационих технологија у настави овог предмета као и какав утицај 

има ова технологија на ефикасност наставе ликовне културе. 
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5. ЗАДАЦИ ИСТРАЖИВАЊА 

Из постављеног циља изведени су следећи задаци истраживања: 

Први зададатак: Утврдити ставове и мишљења испитаника о  

опремељености садашњих специјализованих учионица за наставу 

ликовне културе медијима информационо-комуникационе технологије у 

тоталу истраживања и према варијабли урбана и рурална средина у 

којима испитаници раде. 

Помоћни задаци: 

- Истражити ставове и мишљења испитаника о опремељености 

специјализованих учионица за наставу ликовне културе у тоталу 

истраживања; 

- Испитати ставове и мишљења испитаника о опремљености 

специјализованих учионица за наставу ликовне културе према 

варијабли средина (урбана-рурална) у којој испитанци раде. 

Други задатак: Истражити информисаност наставника о 

могућностима опремања специјализованих учионица за наставу ликовне 

културе савременим дидактичко-информационим медијима и њиховог 

утицаја на ефикасност наставе из овог предмета. 

Помоћни задаци: 

- Истражити мишљења наставника о опремању специјализованих 

учионица савременим дидактичко-информациним медијима у 

тоталу и према варијабали дужина наставничког стажа; 

- Истражити ставове и мишљења наставника о утицају 

информацино-комуникационе технологије на ефикасност 

наставе ликовне културе и постигнућа ученика из овог предмета 

у тоталу истраживања и према вартијабали дужина наставничког 

стажа; 
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- Истражити какав утицај има информационо –комуникациона 

технологија на квалитет наставе и постигнућа ученика из ликовне 

културе. 

Трећи задатак: Истражити потребе наставника у  опремању 

специјализованих учионица за наставу ликовне културе медијима 

савремне информационе и комуникационе технологије у тоталу 

истраживања и варијабли радно искуство испитаника. 

Помоћни задаци: 

- Истражити интерсовања наставника у опремању 

спацијализованих учионица за ликовну култиру поједним 

информационо-комуникационим медијима у тоталу 

истраживања; 

- Утврдити листу потребних информационо-дидактичких медија 

за опремање спцаијализовних учионица према варијабли радно 

искуство испитаника. 

Четврти задатак: Истражити образовне потребе наставника за 

стручним усавршавањем из области информационо-комуникационих 

технологија и коришћења у специјализованим учионицама за наставу 

ликовне културе у тоталу истраживања, радно искуство и варијабли 

рурална-урбана средина у којима школе раде. 

Помоћни задаци: 

- Истражити образовне потребе наставника за усавршвањем из 

области инфромационо-комуникационих технологија – у тоталу 

истраживања; 

- Истражити образовне потребе испитаника из обалсти 

информационо-комуникационих техологија и коришћења 

специјализованих учионица, према варијабли радно искство; 
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- Истражити образовне потребе испитаника за стручним 

усваршвањем из области информационо-комуникационих 

технологија према варијабли тип средине у којој се налази 

школа. 

Пети задатак: Истражити практчну овладаност наставника у 

коришећењу и управљању поједним медијима информационо-

комуникационе технологије у тоталу истраживања и према варијабали 

радно искуство испитаника. 

Помоћни задатци: 

- Истражити колико су наставнци овладали коришћењем и 

применом поједих медија ИКТ у настави ликовне културе у 

тоталу истраживања; 

- Утврдити колко су наставнци овалали коришћењем и применом 

ИКТ у настави лковне културе према варијабли радно исксутво 

испитаника; 

- Истражити колико су наставнци оспособљени за коришћење 

софтвера који се може користити у настави ликовне културе у 

тоталу истраживања и варијабли радно исксутаво испитаника. 

Шести задатак: Истражити жеље ученика за опремањем 

специјализованих учионица медијима ИКТ-а у тоталу и према варијабли 

V, VI, VII и VIII разред који испитаници похађају. 

Помоћни задаци: 

- Истражити потребе ученика за опремањем специјализованих 

учионица медијима ИКТ-а у тоталу истраживања; 

- Истражити потребе ученика за опремањем специјализованих 

учионица медијима ИКТ-а према варијабли разред који ученици 

похађају (V, VI, VII и VIII разред) 
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Седми задатак: Истражити ниво овладансости ученика у 

коришћењу различитог софтвера ИКТ-а који се могу користи у настави 

ликовне културе у тоталу истраживања у варијабли разред који ученици 

похађају. 

Помоћни задаци: 

- Истражити овладаност ученика у коришћењу разних врста 

софтвера који се може користи у настави лковне културе – према 

варијабли разред који ученци похађају. 

Осми задатак: Истражити утицај ИКТ-а и различитих 

уметничких софтвера на постигнућа ученика у експерименталној и 

контролној групи у тоталу истраживања. 

Помоћни задатак: 

- Истражити колико ИКТ-а и примењени софтвери имају утицај 

на постигнућа ученика у настви ликовне културе применом 

експримента (Е и К група) у тоталу истраживања; 
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6. ХИПОТЕЗЕ ИСТРАЖИВАЊА 

Основна хипотеза: 

X - Специјализоване учионице за наставу ликовне културе нису 

опремљене ИКТ-а у складу са потребама, жељама и могућностима 

наставника и ученика а они имају позитивне ставове о коришћењу 

информационих и комуникационих технологија у настави ликовне 

културе и ИКТ-е могу успешно користити у настави ликовне 

културе у учењу, подучавању и стварању радова визуелних 

уметности. 

Помоћне хипотезе:  

X1 - Ниво опремљености специјализованих учионица за ликову 

културу информационим и комуникационим технологијама није 

у складу са потребама, жељама и могућностима ученика и 

наставника; 

X2 - Наставници нису у довољној мери информисани и оспособљени 

за примену информационих и комуникационих технологија у 

настави ликовне културе; 

X3 - Наставници желе бољу опремљеност специјализованих 

учионица за ликовну културу информационим и 

комуникационим технологијама; 

X4 - Наставници желе да се усавршавају у коришћењу ИКТ-а у 

настави ликовне културе; 

X5 - Наставници нису у довољној мери оспособљени за коришћење 

ИКТ и различитог софтвера у настави ликовне културе; 

X6 - Ученици имају потребу за бољом опремљеношћу 

специјализованих учионица за ликовну културу 
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информационим и комуникационим технологијама; 

X7 - Ученици нису у довољној мери оспособљени за коришћење 

различитог софтвера који се могу користити у настави ликовне 

културе; 

X8 - Информационе и комуникационе технологије позитивно утичу 

на постигнућа ученика у настави ликовне културе и стварању 

радова визуелних уметности. 
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7. МЕТОДЕ, ТЕХНИКЕ И ИНСТРУМЕНТИ 

ИСТРАЖИВАЊА 

У истраживању смо користили више метода истраживања и то: 

Методом теоријске анализе критички су анализиране и систематизоване 

одлике савремене наставе ликовне културе уз примену информационо 

комуникационе технологије а експерименталном методом су истражене 

могућности коришћења информационо-комуникационих технологија у 

настави ликовне културе. 

Техником анкетирања истражени су ставови, мишљења и 

мотивисаност ученика и наставника ликовне културе за примену 

информационо-комуникационих технологија у настави ликовне културе, 

као и ставови и потребе за стручним усавршавањем у овој области. 

Експериментом са паралелним групама утврђене су предности 

коришћења информационо комуникационих технологија у настави 

ликовне културе. 

За овај рад користили смо више инструмента:  

1. Упитник о ставовима ученика о коришћењу информационо 

комуникационих технологија у настави ликовне културе  

(прилог 1); 

2. Упитник о ставовима наставника ликовне културе о коришћењу 

информационо комуникационих технологија у настави ликовне 

културе (прилог 2); 

3. Тест знања у циљу уједначавања експерименталне и контролне 

групе ученика (прилог 3); 

4. Финални тест знања за ученике, целине „Боја“ (прилог 4). 
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8. ПОПУЛАЦИЈА И УЗОРАК 

ИСТРАЖИВАЊА 

Узорак за истраживање чинили су ученици виших разреда основне 

школе и наставници који предају ликовну културу и то 710 ученика и 52 

наставника. 

8.1 ИСТРАЖИВАЊЕ СТАВОВА УЧЕНИКА И 

НАСТАВНИКА ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ 

За истраживање ставова ученика према коришћењу 

информационо комуникационе технологије истражени су ставови 598 

ученика виших разреда основне школе са територије шумадијског 

округа. 

За истраживање ставова наставника о коришћењу информационо 

комуникационе технологије у настави ликовне културе истражени су 

ставови 52 наставника из Крагујевца, Београда, Новог Сада, Сремских 

Карловаца, Јагодине, Чачка, Аранђеловца, Горњег Милановца, Препоља, 

Ужица, Ниша и Краљева. 

8.2 ЕКСПЕРИМЕНТ СА ПАРАЛЕЛНИМ ГРУПАМА 

За експеримент су узета су четири одељења шестог разреда 

основне школе, укупно 112 ученика основне школе „Милутин и Драгиња 

Тодоровић“ из Крагујевца. 
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9. ОРГАНИЗАЦИЈА И ТОК 

ИСТРАЖИВАЊА 

Руковођени циљевима и задацима, истраживање смо поделили на 

две целине: Истраживање ставова ученика и наставника и експеримент 

са паралелним групама. 

9.1 ИСТРАЖИВАЊЕ СТАВОВА УЧЕНИКА И 

НАСТАВНИКА 

Истраживање ставова ученика и наставника ликовне културе о 

информационо-комуникационој технологији и њеном коришћењу у 

настави ликовне културе урађено је путем анкетног упитника. Упитници 

су констурисани на основу анализе постојећих и сличних упитника који 

се тичу ове теме. Консултована је различита дидактичка литература, 

периодика, интернет ресурси, садржаји који се баве овом 

проблематиком и стручњаци разних профила.  

Анкетни упитник за ученике садржи 32 питања а упитник за 

наставнике има 34 питања.  

Анкета за ученике спроведена је током априла, маја и јуна месеца 

2014. године, у 26 школа шумадијског округа и њоме је обухваћено је 598 

ученика виших разреда. (Анкетни упитник за ученике – прилог 1) 

Анкету за наставнике попунило је 52 наствника ликовне културе из 

следећих градова: Крагујевца, Београда, Новог Сада, Сремских 

Карловаца, Јагодине, Чачка, Аранђеловца, Горњег Милановца, Препоља, 

Ужица, Ниша и Краљева током маја и јуна месеца 2014. год. (Анкетни 

упитник за наставнике – прилог 2) 
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9.2 ЕКСПЕРИМЕНТ СА ПАРАЛЕЛНИМ ГРУПАМА  

Током августа месеца 2014. године осмишљен је експеримент са 

паралелним групама. Задатак експеримента је био да истражи утицај 

ИКТ-а и различитог уметничког софтвера на постигнућа ученика.  

За експеримент су одређена четири одељења шестог разреда 

основне школе „Милутин и Драгиња Тодоровић“ из Крагујевца, укупно 

112 ученика. Одељења су уједначена на основу пола, завршне оцене из 

ликовне културе у петом разреду, иницијалног теста знања затвореног 

типа који је садржао десет питања, процене ликовних радова и општег 

успеха, а педагошко психолошка служба је већ раније уједначила 

ученике према образовању родитеља и социјалном сатусу. 

Процењивање ликовних радова који су настали на прва четири часа 

ликовне културе у шестом разреду из целине под називом „Спонтани 

ритам бојених мрља, линија и облика“ је урађено комисијски1. Сваки 

ученик је на свим радовима насталим у оквиру ове целине добио једну 

оцену. 

Пре почетка експеримента а у циљу уједначавања одељења 

конструисан је и примењен иницијални тест знања затвореног типа, који 

обухавата целокупно градиво из петог разреда и једно питање је из прве 

целине шестог разреда, „Спонтани ритам бојених мрља, линија и 

светлина“.  

А на крају експеримента је коструисан и примењен финални тест 

знања који се односи на целину „У свету боја“, који је такође садржао 

десет питања затвореног типа. 

                   
1
 Комисију за оцењивање ликовних радова су чинили: Анђелка Чакаревић, професор ликовне 

културе у ОШ „ Вук Караџић“ из Кнића, Др Бојан Оташевић, ванредни професор на 

Филолошко-Уметничком факултету у Крагујевцу и Војислав Илић, професор ликовне културе и 

специјалиста методике ликовне културе у ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“ у Крагујевцу. 
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Обзиром да не постоје стандардни тестови знања за ликовну 

културу, за питања тестова знања коришћени су уџбеници за пети и 

шести разред издавачке куће Klett, ауторке Сање Филиповић. Питања су 

одабрана из евалуацијских делова „Научили смо“ који се налазе на крају 

сваког поглавља. Оба теста садже десет питања затворног типа. У 

конструисању и изради тестова знања, осим аутора, учествовало је и 

неколико наставника ликовне културе чије је радно искуство и 

досадашњи професионални успех за сваки респект. (Иницијални тест 

знања – Прилог 3) 

У процесу иницијалног процењивања ликовних радова узети су у 

обзир: Методичка упуства за процењивање ликовних радова различитих 

аутора (Карлаварис, 1988; Peez, 2008; Nier, 2008; Seel, 2008; Lindström, 

2006), Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и 

васпитању (МПТР РС, 2013), Циљеви и задаци наставе ликовне културе 

за шести разред, Стандарди за наставни предмет ликовна култура 

(МПРС, 2010), циљева часова за ову наставну целину и образовних исхода 

појединих часова. (Klett, 2014) У оцену радова ушло је и мишљење 

наставнка о ученицима који је водио експеримент.  

Након провере уједначености одељења методом случајног избора 

за експерименталну групу изабрана су одељења (Е1 - 6/1, 27 ученика и Е2 

- 6/3, 28ученика; укупно 55 ученика) а за контролну групу (К1 - 6/2, 29 

ученика и К2 - 6/4, 28 ученика; укупно 57 ученика). 
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Табела 1. Ученици у експерименту 

Ученици Укупно  

Контролна група К1 - 27 ученика К2 - 27 ученика 55 

Експериментална група Е1 – 26 ученика Е2 - 27 ученика 57 

Укупно ученика у експерименту 112 

 

Експериментални фактор уведен је у експериментална одељења 

почетком месеца октобра. Експериментални фактор представљају сви 

доступни ресурси информационо-комуникационих технологија. 

Ученици контролних одељења обрађивали су теме на 

традиционалан начин, уз уџбеник, додатну доступну литературу, 

традиционалне ликовне медије и примере ученичких ликовних радова а 

предавања наставника су била без коришћења ИКТ-а. 

Ученицима експерименталних одељења поред традиционалних 

ликовних медија били су доступни за учење и стварање ликовних радова: 

четири рачунара од којих су на два рачунара биле инсталиране графичке 

табле за цртање, четири таблета, ласерски штампач у боји, скенер, 

десетак оптичких дискова са подацима који се тичу ликовне уметности, 

оптички дискови који долазе уз уџбеник, мобилни телефони које су 

ученици могли користити за време експеримента и безжични Интернет 

протока 15 Mbps. На рачунарима је инсталиран различити уметнички 

софтвер: Corel Painter, пробна верзија на 60 дана; AutoDesk SketchBook Pro, 

пробна верзија на 45 дана и бесплатни софтвери: Art rage; Project 

DogWaffle, ArtWeaver, Deep paint и GIMP. На таблетима је инсталиран 

софтвер намењен за цртање и сликање AutoDesk SketchBook и AutoDesk 

SketchBookX. Предавања нставника су била уз коришћење видео бима и 

интернета. Ученици експерименталних одељења су могли да стварају 
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ликовне радове уз помоћ рачунара и таблета, да комбинују или да раде 

традиционалним ликовним медијима. Сви горе наведени софтвери су у 

приличној мери интуитивни и једноставни за коришћење тако да није 

било потребно велико предзнање за њихово коришћење. 

За ово истраживање узета је целина „У свету боја“ Обе групе 

ученика су наредних 12 часова радили по истим наставним припремама 

за часове. Припреме за наставу су преузете са веб портала издавачке 

куће Klett, ауторке Сање Филиповић.  

Након 12 часова урађен је финални тест знања и комисијско 

процењивање ликовних радова. Тест знања су чинила питања о 

појмовима која се налазе на крају поглавња у уџбенику „У свету боја“ и 

садржао је десет питања. (Финални тест знања – Прилог 4)  

Ликовне радове обе групе (експерименталне и контролне) 

проценила је комисија и сваки ученик је добио по једну оцену на свим 

радовима. 

Анализирани и поређени су посебно постигнућа на финалним 

тестовима знања а посебно ликовни радови настали након целине „„У 

свету боја“. 

 

10. СТАТИСТИЧКА ОБРАДА ПОДАТАКА 

Сви подаци добијени истраживањима су кодирани и унети у 

софтвер за статистичку обраду, SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) V 19.0. 
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1. СТАТИСТИЧКА ОБРАДА ПОДАТАКА 

АНКЕТЕ ЗА УЧЕНИКЕ И НАСТАВНИКЕ  

Две врсте података добијених помоћу анкетног упитника за 

наставнике и ученике су засебно описани и анализирани.  

Наставници су анализирани по: полу, старости, дужини 

наставничког стажа, нивоу образовања, типу школе, употреби рачунара 

у настави, ставу према ИКТ... 

Варијабле старост и дужина наставничког стаж приказане су као 

категоријалне. Старост је подељена у следеће старосне групе: до 25. 

година, од 26-35. година, од 36-45. година, од 46-55. година и 56. и више 

година. Дужина наставничког стажа је подељена у следеће категорије: до 

5. година, од 6-10. година, 10-20. година, 20-30. година и  преко 30. година. 

Добијени подаци су описани и анализирани методама 

дескриптивне и аналитичке статистике.  

Од дескриптивних статистичких метода коришћени су показатељи 

структуре (исказани у процентима). Фреквенције и проценти су 

израчунати за све варијабле, како номиналне, тако и ординалне. 

Независне варијабле су описане, а разлике међу њима 

анализиране помоћу Fisher's теста тачне вероватноће. За потребе истог 

варијабле: старост наставника, тип школе и употреба рачунара у 

припремању наставе трансформисане су у бинарне. Старост је 

трансформисана у две категорије до 45. година и од 46. година, тип 

школе у градску и сеоску (спајањем сеоске и школе из приграда), а 

употреба рачунара у припремању наставе у „Да“ и „Не“ (одговори 

редовно, често и понекад трансформисани су у „Да“, а врло ретко и 

никад у „Не“). 
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За приказ података коришћене су табеле и графици у којима су 

наведене вероватноће (p), а значајним су сматране вредности p≤0,05. Сви 

подаци су обрађени у SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) V 19.0 

програму. 

Ученици су анализирани по више различитих фактора: полу, 

разреду, успеху, типу школе, оцени из ликовне културе, информатике, о 

ИКТ-у, о мобилним телефонима... 

Добијени подаци су описани и анализирани методама 

дескриптивне и аналитичке статистике. Од дескриптивних статистичких 

метода коришћени су показатељи структуре (исказани у процентима). 

Фреквенције и проценти су израчунати за све варијабле. 

Независне варијабле су описане, а разлике међу њима 

анализиране помоћу χ² testa. На местима где су постојале табеле 2x2 

наведена је вредност Jejtsovе korekcijе. 

1.1 АНКЕТНИ УПИТНИК О СТАВОВИМА УЧЕНИКА 

Истраживање је спроведено у периоду од априла до јуна 2014. год. 

међу ученицима 5, 6, 7 и 8. разреда основних школа са територије 

Шумадијског округа. 17 школа је било градских а 9 сеоских. Узорак је 

пригодан, а школе нису одабране из неког посебног разлога. 

Анкета је подељена у четири целине: општа питања, питања о 

информационо-комуникационим технологијама (ИКТ), о мобилним 

телефонима и таблетина и о настави ликовне културе и ИКТ-у. Упитник 

садржи 32 питања. Попуњавање упитника је анонимно. Предвиђено је да 

укупно 500 ученика буде анкетирано. 
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1.1.1 РЕЗУЛТАТИ СТАВОВА УЧЕНИКА 

Укупан број анкетираних ученика био је 598. Већину анкетираних 

чиниле су девојчице, њих 56,7%. Највећи број је похађао школе чије је 

седиште у граду (73,9% наспрам 26,1% у селу и приграду). Ученици 

петог, шестог и седмог разреда су подједнако заступљени у 

истраживању. Најмање анкетираних било је међу ученицима осмог 

разреда (9,53%). Две трећине анкетираних ученика претходни разред је 

завршило са одличним успехом, а готово њих 90% имало је оцену пет из 

ликовне културе и из информатике. (Табела 2.). 

Анализа постигнутог усpеха у претходној школској години и пола 

ученика pоказала је да pостоји статистички значајна разлика (Chi-Square 

Tests=10,18, df=2, p<0,05). Одличан успех забележен је код 65,8% девојчица 

и 57,1% дечака, док је добар усpех забележен само код 4,7% девојчица и 

11,2% дечака (Табела 3.).  

Анализа значајности разлике између места где се школа налази и 

да ли имају предмет информатика pоказује да постоји статистички 

значајна разлика (Continuity Correction's=31,876, df=1, p<0,01). Предмет 

информатика нема 2,6% школа које се налазе у селу и чак 23,1% школа 

које су у граду (Графикон 1.) 
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Табела 2. Опште особине анкетираних ученика 

Variably Frequency Percent 

Место становања 
град 442 73,9 
приград 69 11,7 
село 87 14,4 
Пол 
мушки  259 43,3 
женски  339 56,7 
Разред 
пети 204 34,11 
шести 166 27,76 
седми 171 28,6 
осми 57 9,53 
Успех у претходном разреду 
одличан 371 62,04 
врло добар 182 30,43 
добар 45 7,53 
Оцена из ликовне културе 
одличан  524 87,62 
врло добар 64 10,7 
добар 9 1,51 
довољан 1 0,17 
Да ли сте имали информатику 
да  492 82,27 
не 106 17,73 
Оцена из информатике 
одличан 438 89,02 
врло добар 41 8,33 
добар 11 2,24 
довољан 2 0,41 
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Табела 3. Пол/Успех у претходном разреду 

P Value df Аsymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 10,177 2 0,006 

 
Табела 4. Место где се налази школа/Да ли има информатику 

Škola/Informatika Value df Аsymp. Sig. (2-sided) 

Continuity Correction's 31,876 1 0,000 

 

 

Графикон 1. Место где се школа налази и да ли имају предмет информатика 

1.1.1.1 О информационо-комуникационим технологијама 

Готово сви анкетирани ученици знају да користе рачунар, имају га 

код куће и користе га pет и више година. У школи је само 5,35% ученика 

научило да користи рачунар, трећина њих рачунар користи за 

друштвене мреже, а 3,01% као додатно средство за учење. Интернет 

користи 99,67% анкетираних. Коришћење информација са Интернета за 

савлађивање школског градива користи 59,37% анетираних ученика 

(Табела 5).  

Анализа успеха ученика у претходном разреду и колико недељно 

времена проводе за рачунаром показује да постоји статистички значајна 
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разлика (Chi-Square Tests=28,94, df=8, p<0,01). Највећи број анкетираних 

је проводио до 5. сати недељно за рачунаром, а 6,67% ученика са добрим 

успехом уопште не користи рачунар, наспрам 2,75% и 0,27% оних са врло 

добрим и одличним успехом (Табела 5.). Насупрот томе, не постоји 

статистички значајна разлика у постигнутом успеху у претходном 

разреду и коришћења информација са Интернета у савлађивању 

школског градива (Chi-Square Tests=12,99, df=8, p>0,05) (Tabela 6.). 

 

Табела 5. Уопште о информационо комуникационим технологијама 

Variably Frequency Percent 

Да ли знаш да користиш рачунар 
да 595 99,5 
не 3 0,5 
Колико дуго користиш рачунар 
неколико месеци 12 2,02 
до годину дана 28 4,71 
до пет година 155 26,05 
више од пет година 400 67,23 
Имаш ли рачунар код куће 
да 584 97,66 
не 14 2,34 
На који начин си научио да користиш рачунар 
у школи 32 5,35 
самостално уз помоћ литературе 120 20,07 
не знам 31 5,18 
уз помоћ другова, родитеља, рођака... 226 37,79 
све по мало 189 31,61 
Колико времена недељно проводиш за рачунаром 
више од 14 сати 87 14,55 
до 14 сати 76 12,71 
до 10 сати 157 26,25 
до 5 сати 269 44,98 
уопште не користим рачунар 9 1,51 
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За шта највише користиш рачунар 
за друштвене мреже 168 28,09 
за додатне информације у вези учења 18 3,01 
не знам 10 1,67 
највише за игре 64 10,7 
све по мло 338 56,53 
Знаш ли да користиш Интернет 
да, одлично 502 83,95 
врло добро 78 13,04 
добро 10 1,67 
довољно 6 1,01 
не 2 0,33 
На који начин си научио/ла да користиш Интернет 
у школи 30 5,02 
самостално уз помоћ рауличите литературе 139 23,24 
не знам 37 6,19 
уз помоћ другова, родитеља, рођака... 249 41,64 
све по мало 142 23,75 
Да ли користите информације са Интернета 

за савлађивање школског градива 
да 135 22,58 
углавном да 220 36,79 
неодлучна/ан сам 49 8,19 
углавном не 128 21,4 
не 66 11,04 

 
Табела 6. Успех у претходном разреду/Колико времена недељно проводиш за 

рачунаром 

P Вalue df Аsymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 28,938 8 0,000 

 
Табела 7. Успех у претходном разреду/Да ли ти користе информације са 

Интернета за савлађивање школског градива 

P Вalue df Аsymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 28,938 8 0,000 
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1.1.1.2 О мобилним телефонима и таблетима 

Готово сви анкетирани ученици поседују мобилни телефон који има 

могућност снимања фотографија (94,82%), док сваки десети поседује 

таблет. Само 6,19% ученика не користи телефон/таблет за 

фотографисање, а 2/3 би волело да користи телефон/таблет у стварању 

ликовних радова на часовима ликовне културе (Табела 8.).  

Табела 8. О мобилним телефонима и таблетаима 

Variably Frequency Percent 

Да ли имаш свој мобилни телефон 
да 590 98,66 
не 8 1,34 
Да ли имаш таблет 
да 59 9,87 
не 539 90,13 
Да ли користиш телефон/таблет  

за снимање видеа 
да 89 14,88 
углавном да 258 43,15 
неодлучна/ан сам 49 8,19 
углавном не 119 19,9 
не 83 13,88 
Да ли користиш телефон/таблет  

за снимање фотографија 
да 260 43,48 
углавном да 256 42,81 
неодлучна/ан сам 10 1,67 
углавном не 35 5,85 
не 37 6,19 
Да ли чуваш фотографије/видео записе  

са телефона/таблета у рачунару 
да 137 22,91 
углавном да 229 38,29 
неодлучна/ан сам 28 4,68 
углавном не 106 17,73 
не 98 16,39 
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Да ли би волео/ла да користиш телефон/таблет  

у стварању ликовних радова  

на часовима ликовне културе 
да 299 50 
углавном да 124 20,74 
неодлучна/ан сам 88 14,72 
углавном не 22 3,68 
не 65 10,87 

 

 
Графикон 2. Успех и жеља за коришћење телефона/таблета на часовима 

ликовне културе 

1.1.1.3 Настава ликовне културе и информационо-

комуникационионе технологије  

Готово сви анкетирани ученици (92,47%) волели да на часовима 

ликовне културе информације добијају посредством видео бима. 

Ученици знају да на Интернету могу наћи различите информације о 

ликовној уметности, као и да се исти користе у уметности за стварање 

ликовних радова, преко 90% анкетираних би желело да у кабинету за 

ликовну културу постоје рачунари на којима би могли да цртају, сликају, 

праве филмове... 
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Половина анкетираних ученика (50,33%) зна да постоје софтвери 

који могу да се користе на часовима ликовне културе, а најчешће 

наведени програми за које су чули су: Paint (17,56%), Adobe Photoshop 

(10,54%) i Power point (3,18%) (Tabela 9.).  

За Adobe Photoshop као софтвер, који је данас у медијима најчешће 

помињан, чуо је тек сваки пети анкетирани ученик (18,9%). Даља анализа 

само ученика који знају да постоје софтверски програми који могу да се 

користе на часовима ликовне културе, показује да је за Adobe Photoshop 

чуо сваки трећи анкетирани (37,54%). Остали софтвери који су ученици 

наводили су: SketchUp, Picassa, Corel draw, GIMP, Art rage... 

Појединачне активности за које би ученици највише користили 

рачунаре на часовима ликовне културе биле су: цртање и сликање 

(79,26%), обрађивање фотографија (71,57%), 3Д (69,90%), прегледање 

различитих садржаја о уметности и уметницима (67,73%), анимација 

(66,22%), а најмање за мултимедију и презентације (53,68%) (Табела 10). 

Табела 9. Настава ликовне културе и ИКТ 

Variably Frequency Percent 

Да ли волиш часове ликовне културе 
да 411 68,73 
углавном да 126 21,07 
неодлучна/ан сам 29 4,85 
углавном не 11 1,84 
не 21 3,51 
Да ли волиш да на часовима ликовне културе  

гледате различите информације које се тичу  

ликовне уметности посредством видео бима 
да 205 34,28 
углавном да 242 40,47 
неодлучна/ан сам 69 11,54 
углавном не 37 6,19 
не 45 7,53 
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Да ли би волео/ла да у твојој учионици за ликовну културу  

постоје рачунари на којима би ученици радили 
да 459 76,76 
углавном да 83 13,88 
неодлучна/ан сам 29 4,85 
углавном не 12 2,01 
не 14 2,34 
Софтвери за које си чуо/ла 
Paint 105 17,56 
Adobe Photoshop 63 10,54 
Power point 19 3,18 
Остали софтвери  117 19.52 
Да ли знаш да на Интернету можеш наћи различите 

информације о ликовној уметности 
да 524 87,63 
углавном да 52 8,70 
неодлучна/ан сам 7 1,17 
углавном не 7 1,17 
не 8 1,34 
Да ли знаш да се рачунари користе у уметности 

за стварање ликовних радова 
да 298 49,83 
углавном да 158 26,42 
неодлучна/ан сам 63 10,54 
углавном не 31 5,18 
не 48 8,03 
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Табела 10. Активности за које би ученици желели да користе рачунаре на 

часовима ликовне културе 

Variably Frequency Percent 

Прегледање различитих садржаја  

о ликовној и визуелној уметности 
да 405 67,73 
не знам 145 24,25 
не 47 7,86 
Цртање и сликање 
да 474 79,26 
не знам 93 15,55 
не 31 5,18 
Обрада и манипулације фотографијама 
да 428 71,57 
не знам 113 18,90 
не 57 9,53 
Мултимедијалне презентације 
да 321 53,68 
не знам 195 32,61 
не 82 13,71 
Анимација 
да 396 66,22 
не знам 142 23,75 
не 60 10,03 
3Д 
да 418 69,90 
не знам 126 21,07 
не 54 9,03 

 
Упоредна анализа жеља ученика да им се радови презентују на 

Интернету са мишљењем да ли би употреба рачунара на часовима 

ликовне културе била мотивација за њих у смислу побољшања рада и 

жеља за коришћењем рачунара на истима показује да би 2/3 

анкетираних ученика волела да им се радови који настају на часовима 
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ликовне културе нађу на Интернету, имају жељу и сматрају да би 

коришћење рачунара деловало мотивационо на њихов рад.  

Тестирање значајности разлике између типа школе 

(градска/сеоска) и жеље ученика да им се радови који настају на 

часовима ликовне културе презентују на Интернету показује статистички 

значајну разлику (Chi-Square Tests=14,10, df=5, p<0,05). Наиме, 14,3% ђака 

из градских школа и 7,7% из сеоских не би и углавном не би желело да 

им се радови презентују. Процентуално учешће оних који би желели и 

углавном желели било је готово једнако. Значајна разлика забележена је 

и између типа школе и мишљење ученика да би употреба рачунара на 

часовима ликовне културе била мотивација за бољи рад (Chi-Square 

Tests=10,74, df=4, p<0,05) (Tabela 11). 

 

Табела 11. Chi-Square Tests мишљење ученика о употреби ИКТ и врста школе 

Школа (градска/сеоска) / 

Chi-Square Tests Value df Аsymp. Sig. (2-sided) 

Жеља ученика за објављивањем 
радова на Интернету 

14,1 5 0,015 

Жеља за коришћеwем рачунара 
на часовима ликовне културе 

7,23 4 0,124 

Да ли би употреба рачунара на 
ликовном била мотивација за 
бољи рад 

10,73 4 0,03 

 

За даљу анализу варијабла „Да ли би желео/ла да се твоји радови 

настали на часовима ликовне културе презентују на Интернету“ 

трансфорисана је на следећи начин: одговори „Да“ и „Угавном да“ у 

„Да“, а одговори „Не“ и „Углавном не“ у „Не“. Новоформирана 

варијабла је затим укрштена са варијаблом „Успех у претходном 

разреду“. Chi-Square Тест показује да постоји статистички значајна 
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разлика (Chi-Square Tests=15,978, df=4, p<0,05). Занимљиво је да чак 93,3% 

ученика са добрим успехом би желело да им се радови презентују на 

Интернету. 

Жеља ученика да им се радови презентују на Интернету/ Да ли би 

употреба рачунара на ликовном била мотивација за бољи рад/Жеља за 

коришћењем рачунара на часовима ликовне културе. (Графикон 3.) 

 

 
Графикон 3. Презентација радова на Интернету; Мотивисаност за бољи рад; 

Коришћење рачунара на настави ликовне културе  

 

 
Графикон 4. Разлика у тежњи за објављивањем радова на Интернету између 

ученика који pохађају градску и сеоску школу  
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Графикон 5. Разлика у мишљењу између ученика који похађају градску и 

сеоску школу у граду и селу у томе да би употреба рачунара на часовима 

ликовне културе деловала мотивационо на исте  
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1.2 АНКЕТНИ УПИТНИК О СТАВОВИМА 

НАСТАВНИКА 

Истраживање је спроведено међу наставницима ликовне културе 

основних школа са територије Републике Србије. Анкетирани су 

наставници из Крагујевца, Београда, Новог Сада, Сремских Карловаца, 

Јагодине, Чачка, Аранђеловца, Горњег Милановца, Препоља, Ужица, 

Ниша и Краљева.  

Најмлађи анкетирани наставници су старосне доби до 25. година, а 

најстарији 56. и више година, са VI, VII или VIII степеном образовања и 

максималном дужином радног стажа 30. и више година.  

Анкетирањем наставника из различитих градова и села на нивоу 

државе, различите старосне струкуре, са различитом дужином радног 

стажа и различитог степена образовања добијен је репрезентативни 

узорак.  

Анкетирање је вршено у периоду мај-јун 2014.год. и подразумевало 

је попуњавање упитника који је наставницима слат електронским путем 

или им је достављан у папирној верзији. Анкетирање је било анонимно. 

Анкета је подељена на три целине: општа питања, питања о 

опремљености кабинета ликовне културе и питања о жељама за 

опремање кабинета ликовне кулуре. Упитник садржи укупно 34 питања.  

1.2.1 РЕЗУЛТАТИ СТАВОВА НАСТАВНИКА 

Наставници су посебно анализирани по више различитих 

фактора: полу, старости, дужини наставничког стажа, нивоу образовања, 

типу школе, употреби рачунара у настави, ставу према ИКТ... 

Варијабле старост и дужина наставничког стаж приказане су као 

категоријалне. Старост је подељена у следеће старосне категорије: до 25. 
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Година, од 26-35. Година, од 36-45. Година, од 46-55. Година и 56. И више 

година. Дужина наставничког стажа је подељена у следеће групе: до 5. 

Год, од 6-10, 10-20, 20-30 и  преко 30. Година. 

Добијени подаци су описани и анализирани методама 

дескриптивне и аналитичке статистике.  

Од дескриптивних статистичких метода коришћени су показатељи 

структуре (исказани у процентима). Фреквенције и проценти су 

израчунати за све варијабле (и номиналне и ординалне). 

Независне варијабле су описане, а разлике међу њима 

анализиране помоћу Фишеровог теста тачне вероватноће.  

За приказ податак коришћене су табеле и дијаграми. 

1.2.1.1 Опште особине наставника 

Укупно је анкетирано 52 наставника. Већину анкетираних чиниле 

су особе женског пола (56,7% наспрам 43,3%), а сваки десети наставник 

ликовну културу је предавао у сеоској школи (Графикон 6). 

 

Графикон 6. Полна заступљеност наставника у анкети  

Старост и дужина радног стажа наставника дати су као ординална 

варијабла. Старост је подељена у следеће старосне категорије: дo 25. 

година, од 26-35 година, од 36-45 година, 46-55 година, 56. година и више. 

Најзаступљенији су били наставници старосне доби од 26 дo 35. година 
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(36,54%), а најмање засупљени су били наставници старосне доби 56 и 

више година (3,85%). Дужина радног стажа подељенА је у следеће 

категорије: до 5. година, од 6-10. година, од 11-20. година и 21. и више 

година. Прве три категорије су подједнако заступљене, а најмање 

анкетираних ради 21. и више година. Високу стручну спрему поседује 

86,54% наставника (Табела 12.).  

Табела 12. Оpште особине анкетираних наставника 

Variably Frequency Percent 

Старосна доб 
до 25 9 17,31 
од 26 до 35 19 36,54 
од 36 до 45 14 26,92 
од 46 до 55 8 15,38 
preko 56 2 3,85 
Радни стаж 
до 5 година 15 28,85 
од 6 до 10 година 14 26,92 
од 11 до 20 година 13 25,00 
21 и више година 10 19,23 
Школска спрема 
VI степен 2 3,85 
VII степен 45 86,54 
VII-1, VII-2 и VIII степен 5 9,62 

 

У односу на старосну доб звање специјалисте, магистра или 

доктора наука имају наставници различите старосне доби (од 26-55. 

година). У старосној доби до 25. година и преко 56. година нема 

наставника са овим звањима. (Графикон 7.).  
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Графикон 7. Стеpен образовања наставника у односу на старосну доб 

Највећи број анкетираних наставника ликовну културу предаје у 

градским школама, њих 80,8%, док је проценат оних који предају у 

приградским и сеоским школама једнак и износи 9,6%. Занимљиво је да 

на питање: „Да ли су уметнички активни“ само 7,7% наставника 

одговорило одрично. Већина их је сматрала да су осредње или пак 

активни (Табела 13.) 

Не постоји статистички значајна разлика између уметничке 

активности наставника и места у коме се налази школа (p>0,05).  

Табела 13. Оpште карактеристике школа и наставника 

Variably Frequency Percent 

Место у коме се школа налази 
град 42 80,77 
приград 5 9,62 
село 5 9,62 
Уметничка активност 
активна/ан 22 42,31 
умерено активна/ан 26 50,00 
неактивна/ан 4 7,69 
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1.2.1.2 О опремљености кабинета ликовне кулуре 

Што се тиче услова рада специјализоване учионице за наставу 

ликовне културе, према подацима анкетираних наставника, постоје у чак 

две трећине школа (76,92%), а у 73,08% школа не постоје рачунари (један, 

или више) у сpецијализованим учионицама. Према речима наставника, 

у 90% специјализованих учионица немају Интернет, скенер, штампач а 

ни видео бим. У 19,23% сpецијализованих учионица у којима постоји 

рачунар, нема интернета, док дигитални подаци из области уметности 

постоје у 11,54% учионица (Табела 14). 

 

Табела 14. Опремљености сpецијализованих учионица за ликовну културу 

информационо комуникационим технологијама  

Variably Frequency Percent 

Постојање специјализоване учионице  

за наставу ликовне културе у школи 
да 40 76,92 
не 12 23,08 

Постојање рачунара у учионици 
не 38 73,08 
да, један 13 25,00 
да, више од једног 1 1,92 
Постојање Интернет конекције у учионици 
да 4 7,69 
не 48 92,31 
Постојање скенера у учионици 
да 2 3,85 
не 50 96,15 
Постојање штампача у учионици 
да 4 7,69 
не 48 92,31 
Постојање видео бима у учионици 
да 5 9,62 
не 47 90,38 
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Постојање дигиталних података из  

области уметности у учионици 
да 6 11,54 
не 46 88,46 

 

Резултати анализа коришћења информационо-комунационе 

технологије у припреми и реализацији наставе нису охрабрујући. Тако, 

врло ретко или никада 38,46% анкетираних наставника користи рачунар 

у припреми наставе, 28,84% не користи, или ретко Интернет за 

припрему наставе, а 65,39% не користи, или врло ретко рачунар у 

реализацији наставе (Графикон 8). 

 

 

Графикон 8. Наставници и коришћење рачунара за наставу 

 

Након што је варијабла коришћење рачунара у припремању 

наставе трансформисана у бинарну (одговори редовно, често и понекад 

трансформисани су у одговор „Да“, а врло ретко и никад у „Не“) урађена 

је анализа у односу на пол анкетираних. Fisher's Test тачне вероватноће 

није показао статистички значајну разлику у коришћењу рачунара у 

припреми наставе и пола наставника (Fisher's Exact Test>0,05) (Табела 15). 
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Варијабла тип школе трансформисана је у бинарну  (градска и 

сеоска, у којој су сврстане сеоска и школе из приграда), као и варијабла 

старост наставника (подељена у групу до 45. и од 45. година). Након тога 

је урађен Fisher's Test тачне вероватноће који није показао статистички 

значајну разлику између употребе рачунара у припремању наставе и 

типа школе, нити у употреби рачунара у припремању наставе и типа 

школе (Fisher's Exact Test>0,05) (Табела 15). 

 

Табела 15. Коришћење рачунара у припремању наставе 

Fisher's Exact Test Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

пол наставника 0,249 0,129 
старосна доб наставника 0,722 0,408 

тип школе 1,000 0,592 
 

Ставови и мишљења наставника о коришћењу рачунара у односу 

на дужину радног стажа приказани су на графикону 9. 

 

Графикон 9. Коришћење рачунара у реализацији наставе у односу на дужину 

наставничког стажа 
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Наставници са најдужим радним стажом најређе користе рачунар 

у настави. Њих 60% никада не користи, док сваки пети наставник са 

радним стажом до 5. година редовно користи рачунар у настави. 

1.2.1.3 Свест наставника о потреби и значају информационо 

комуникационим технологијама  

Преко 90% анкетираних наставника сматра да су информације које 

су доступне на Интернету корисне за наставу ликовне културе, да ИКТ 

представља незаобилазан фактор у модернизацији васпитно-образовног 

рада, да употреба ИКТ-а позитивно утиче на васпитно-образовни рад и 

доприноси бољем квалитету образовног процеса, али и да је за 

професионални развој наставника ликовне културе неопходно знање из 

ИКТ-а. Ипак и поред свега наведеног, 17,31% наставника није сигурно да 

би употреба ИКТ у настави ликовне културе допринела бољем квалитету 

образовног процеса (Табела 16 и Графикон 10. и 11.). 
 

Табела 16. Ставови о значају ИКТ-а из угла наставника 

Variably Frequency Percent 

Информације које су доступне на Интернету  

корисне су за наставу ликовне културе 
веома се слажем 23 44,23 
слажем се 23 44,23 
нисам сигуран/на 3 5,77 
углавном се не слажем 2 3,85 
не слажем се у потпуности 1 1,92 
ИКТ су незаобилазан фактор  

модернизације васпитно-образовног 

рада у настави ликовне културе 
веома се слажем 27 51,92 
слажем се 20 38,46 
нисам сигуран/на 2 3,85 
углавном се не слажем 3 5,77 
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За професионални развој наставника  

ликовне културе неопходно је знање ИКТ-а 
веома се слажем 29 55,77 
слажем се 17 32,69 
нисам сигуран/на 3 5,77 
углавном се не слажем 3 5,77 
Адекватна примена ИКТ може позитивно  

утицати на васпитно-образоввни рад  

у настави ликовне културе 
веома се слажем 22 42,31 
слажем се 25 48,08 
нисам сигуран/на 5 9,62 
Употреба ИКТ у настави ликовне културе  

допринела би бољем квалитету образовног процеса 
веома се слажем 19 36,54 
слажем се 24 46,15 
нисам сигуран/на 9 17,31 
 

 

Графикон 10.  
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Графикон 11. 

Наредни Графикони приказују ставове наставника у односу на 

радно искуство. 

Графикон 12. Ставови и мишљење наставника са наставничким стажом до 5. 

година о ИКТ-у  
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Графикон 13. Ставови и мишљење наставника са наставничким стажом од 6 

до 10. Година о ИКТ-у 

 

Графикон 14. Ставови и мишљење наставника са наставничким стажом од 

11 до 20. Година о ИКТ-у 
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Графикон 15. Ставови и мишљење наставника са наставничким стажом од 

21 до 30. Година о ИКТ-у 

 

Табела 17. која прати графиконе (Графикон 12, 13 14 и 15) и помаже у 

тумачењу: Мишљење наставника о ИКТ-у у односу на дужину наставничког 

стажа 

Наставнички 

стаж 

 ИКТ су 

незаобилазан 

фактор 

модернизације 

васpитно 

образовног 

рада у настави 

ликовне 

културе? 

 N (%) 

За 

професиналн

и развој 

наставника 

ликовне 

културе је  

неоpходно 

знање о ИКТ? 

N (%) 

Адекватна 

примена ИКТ 

може 

позитивно 

утицати на 

васпитно 

образовни 

рад у настави 

ликовне 

културе? 

N (%) 

Употреба 

ИКТ у настави 

ликовне 

културе 

доpринела 

бољем 

квалитету 

образовног 

процеса? 

N (%) 

До 5. година 

Веома се 
слажем  

9 (60) 12 (80) 8 (53,3) 6 (40) 

Слажем се 6 (40) 1 (6,7) 7 (46,7) 8 (53,3) 

Нисам 
сигуран/на 

0 2 (13,3) 0 1 (6,7) 

Углавном се не 
слажем 

0 0 0 0 
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Од 6-10. година 
Веома се 
слажем  

8 (57,1) 7 (50) 6 (42,9) 5 (35,7) 

Слажем се 5 (35,7) 6 (42,9) 8 (57,1) 6 (42,9) 

Нисам 
сигуран/на 

0 0 0 3 (21,4) 

Углавном се не 
слажем 

1 (7,1) 1 (7,1) 0 0 

Од 11-20. година 

Веома се 
слажем  

7 (53,8) 6 (46,2) 5 (38,5) 5 (38,5) 

Слажем се 5 (38,5) 6 (46,2) 5 (38,5) 4 (30,8) 

Нисам 
сигуран/на 

1 (7,7) 0 3 (23) 4 (30,8) 

Углавном се не 
слажем 

0 1 (7,7) 0 0 

Од 21-30. година 
Веома се 
слажем  

3 (30) 4 (40) 3 (30) 3 (30) 

Слажем се 4 (40) 4 (40) 5 (50) 6 (60) 

Нисам 
сигуран/на 

1 (10) 1 (10) 
2 (20) 

1 (10) 

Углавном се не 
слажем 

2 (20) 1 (10) 0 0 

 

Мишљења наставника о употреби ИКТ-а у настави ликовне културе 

варира у зависности од дужине радног стажа. Млађи наставници, са 

дужином наставничког стажа до 10 година, сматрају да је ИКТ 

незаобилазан фактор  модернизације васпитно-образовног рада, да је за 

професионални развој наставника неопходно знање из ИКТ-а, да 

адекватна примена ИКТ-а може позитивно  утицати на васпитно-

образовни рад, као и да употреба ИКТ-а доприноси бољем квалитету 

наставе.  
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Графиони 16,17,18,19. Позитиван утицај ИКТ-а на васпитно образовни рад и 

дужина наставничког стажа 

 

Наставници са наставничким стажом до 10. година се сви или веома 

слажу или слажу да адекватна примена ИКТ може позитивно утицати 

на васпитно образовни рад у настави ликовне културе, док сваки трећи 

наставник са наставничким стажом дужим од 11. година није сигуран у  

тврдњу. 

1.2.1.4 Наставници о софтверима 

Половина анкетираних наставника (59,6%) зна да постоје 

бесpлатни софтвери који могу да се користе у стварању радова визуелне 

и ликовне уметности, њих 30,77% није сигурно, док 9,62% не зна. На 

питање наставницима да наброје софтвере за које су чули, а могли би да 

се користе у настави ликовне културе 9,1% анкетираних није навело 

ниједан програм. Највећи број наставника је навео Аdobe Photoshop 
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(89,3%), затим Windovs movie maker (61,2%), Corel draw (46,5%), Аdobe 

Ilustrator (43,8%), Google SketchUp (30.1%), 3D Studio Max (29,2%), Corel 

painter (19,3%), ArtRage (14,5%), GIMP (12,7%) а остале софтвере који су 

наставници спорадично наводили су: Paint, Adobe Premier, Ink scape, Serif 

PhotoPlus, Rhinoceros, Blender, 3D Canvas, Corel PaintShop, 3D Studio Max, 

Autodesk Maya... Многи наставници су наводили и софтвере који се 

користе само као прегледници бит мапа (ACDSee, FastStone Image Viewer, 

Picasa). 

Највећи број наставника сматра да им је знање у коришћењу 

рачунара врло добро (40,38%). По личном признању 5,77% анкетираних 

сматра да им је знање у коришћењу рачунара лоше. Анализа 

коришћења софтвера показује да се наставници, према сопственој 

процени, најбоље сналазе у програмима за обраду фотографија и 

векторско цртање. Програми у којима већина анкетираних наставника 

не зна да ради су: програми за 3Д (69,23%), програми за цртање и 

сликање (38,46%) и програми за едитовање и обраду видео материјала 

(36,54%) (Графикон 20. и Табела 18.) 

 

Графикон 20. Знање наставника у коришћењу рачунара, по личном мишљењу 
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Табела 18. Наставници и коришћење појединих софтвера 

Variably Frequency Percent 

Коришћење софтвера за цртање и сликање 

(Corel painter, Ink scape ...) 

не знам 20 38,46 
довољно 19 36,54 
дoбro 7 13,46 
врло добро 4 7,69 
одлично 2 3,85 
Коришћење софтвера за векторско цртање 

(Corel draw, Adobe ilustrator ...) 
не знам 6 11,54 
довољно 16 30,77 
дobro 5 9,62 
врло добро 11 21,15 
одлично 14 26,92 
Коришћење софтвера за обраду фотографија 

(Adobe Photoshop, Corel photo, Photo serif ...) 
не знам 5 9,62 
довољно 9 17,31 
дobro 8 15,38 
врло добро 15 28,85 
одлично 15 28,85 

Коришћење софтвера за едитовање и обраду  

видео материјала(WMM, Adobe premier, Vegas ...) 

не знам 19 36,54 
довољно 11 21,15 
дobro 13 25 
врло добро 7 13,46 
одлично 2 3,85 
Коришћење софтвера за 3Д 

(Google sketch up, 3D max, Maya ...) 
не знам 36 69,23 
довољно 10 19,23 
дobro 3 5,77 
врло добро 3 5,77 
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Графикон 21. Знање наставника да постоје бесплатни софтвери који се могу 

користити за стварање радова визуелних и ликовних уметности у односу на 

дужину наставничког стажа 

 

Знање наставника о постојању бесплатних софтвера који се могу 

користити за стварање радова визуелних и ликовних уметности опада у 

односу на дужину наставничког стажа. Чак 80% наставника са 

наставнички стаж до 5. година упознато је са чињеницом да постоје 

бесплатни софтвери које могу да користе у настави, наспрам 40% у 

категорији 21. до 30. година наставничког стажа. 

Половина анкетираних наставника са наставничким стажом од 21-

30. године сматра да има довољно знања у коришћењу рачунара. У 

категорији 11-20 и 21-30. година стажа нема наставника који су своје 

знање оценили као одлично, док их је у категорији до 5. година било 

6,67%, а у категорији 6-10. година највише 14,29%. (Графикон 22) 
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Графикон 22. Став наставника о сопственом знању у коришћењу рачунара у 

односу на дужину наставничког стажа 

 

Tабела 19. Коришћење специјализованих програма према дужини наставничког 

стажа 

Наставнички 

стаж 

Коришћење 

софтвера за 

цртање и 

сликање 

Коришћење 

софтвера за 

векторско 

цртање  

Коришћење 

софтвера за 

обраду 

фотографија  

Коришћење 

софтвера за 

едитовање и 

обраду видео 

материјала 

До 5. година 
не знам 4 (26,7) 0 0 3 (20) 
довољно 7 (46,7) 2 (13,3) 0 1 (6,7) 
дobro 4 (26,7) 2 (13,3) 2 (13,3) 7 (46,7) 
врло добро 0 6 (40) 7 (46,7) 3 (20) 
одлично 0 5 (33,3) 6 (40) 1 (6,7) 
Од 6-10. година 
не знам 7 (50) 1 (7,1) 0 6 (42,9) 
довољно 2 (14,3) 7 (50) 5 (35,7) 2 (14,3) 
дobro 1 (7,1) 0 1 (7,1) 3 (21,4) 
врло добро 2 (14,3) 1 (7,1) 4 (28,6) 2 (14,3) 
одлично 2 (14,3) 5 (35,7) 4 (28,6) 1 (7,1) 
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Од 11-20. година 
не знам 6 (46,2) 4 (30,8) 3 (23,1) 6 (46,2) 
довољно 5 (38,5) 1 (7,7) 2 (15,4) 4 (30,8) 
дobro 1 (7,7) 2 (15,4) 2 (15,4) 1 (7,7) 
врло добро 1 (7,7) 3 (23,1) 3 (23,1) 2 (15,4) 
одлично 0 3 (23,1) 3 (23,1) 0 
Од 21-30. година 
не знам 3 (30) 1 (10) 2 (20) 4 (40) 
довољно 5 (50) 6 (60) 2 (20) 4 (40) 
дobro 1 (10) 1 (10) 3 (30) 2 (20) 
врло добро 1 (10) 1 (10) 1 (10) 0 
одлично 0 1 (10) 2 (20) 0 

 

Половина наставника са наставничким стажом од година 6-20. 

Година не зна да користи софтвере за цртање и сликање, а преко 70% 

наставника са стажом до 5. Година своје знање у коришћењу софтвера за 

векторско цртање оцењује као  јако добро и одлично. Преко 40% 

наставника са стажом већим од 5 година не зна да користи софтвера за 

едитовање и обраду видео материјала. Најпозитивнији су били одговори 

на питање да ли користе рачунар за обраду фотографија, наиме само 

23,1%, односно 20% наставника са стажом од 11-20 и од 21-30. Година није 

знало да користи дати програм. 

1.2.1.5 О жељама наставника за усавршавањем и опремањем 

специјализоване учионице за наставу ликовне кулуре 

Наставници желе да похађају семинаре на тему употреба ИКТ-а у 

настави ликовне културе и науче различите програме, како би стечено 

знање могли да пренесу ученицима и на тај начин обогате наставу. Ипак, 

остаје један мали број наставника (5,77%) који не желе никакво даље 

усавршавање. (Графикон 23.) 
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Графикон 23. Жеља наставника за усавршавањем 

 

Табела 20. Жеља наставника за усавршавањем у односу на дужину 

наставничког стажа 

Наставнички стаж 

 Волела/о бих да похађам 

семинаре и усавршавам 

се за већу примену ИКТ 

(информационо-

комуникационих 

технологија) у настави 

ликовне културе? 

 Да ли би сте спремни да 

научите да користите 

софтвер за цртање, 

сликање и 3Д на рачунару 

да би сте то знање 

пренели ученицима и они 

то користили у настави? 

Наставнички стаж до 5. година 

Да 12 (80) 13 (86,7) 
Углавном да 3 (20) 2 (13,3) 
Неодлучан/на сам 0 0 
Углавном не 0 0 
Наставнички стаж од 6-10. година 
Да 9 (64,3) 7 (50) 
Углавном да 4 (28,6) 5 (35,7) 
Неодлучан/на сам 1 (7,1) 1 (7,1) 
Углавном не 0 1 (7,1) 
Наставнички стаж од 11-20. година 

Да 6 (46,2) 6 (46,2) 
Углавном да 7 (53,8) 5 (38,5) 
Неодлучан/на сам 0 2 (15,3) 
Углавном не 0 0 
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Наставнички стаж од 21-30. година 

Да 6 (60) 6 (60) 
Углавном да 3 (30) 1 (10) 
Неодлучан/на сам 0 1 (10) 

Углавном не 1 (10) 2 (20) 
 

Готово сви наставници, без обзира на дужину наставничког стажа, 

би волели да похађају семинаре и усавршавају се за већу примену ИКТ-а 

у настави ликовне културе и желели би да науче да користе софтвере за 

цртање, сликање, 3Д како би стечено знање пренели ученицима. 

Наставници ликовне културе желе да њихови ученици користе 

ИКТ у настави. Анализа показује да би више од 80% анкетираних волело 

или углавном волело да њихови ученици користе ИКТ на часовима 

ликовне културе. Ипак, остаје мали, али константан број противника 

иновација њих 5,77% који не желе никакве иновације, нити било какво 

даље усавршавање, па самим тим не би волели да њихови ученици 

користе ИКТ за учење и стварање визуелних и ликовних радова, као ни 

да презентују дечије радове на Интернету. (Табела 21 и Графикон 13). 

 

Табела 21. Мишљење наставника о ученицима и ИКТ 

Variably Frequency Percent 

Да ли би сте волели да Ваши ученици користе  

ИКТ за учење у настави  
да 31 59,62 
углавном да 18 34,62 
неодлучан/на сам 1 1,92 
углавном не 2 3,85 
Да ли би сте волели да Ваши ученици користе  

ИКТ за стварање визуелних и ликовних  

радова у настави  
да 24 46,15 
углавном да 22 42,31 
неодлучан/на сам 3 5,77 
углавном не 3 5,77 
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Да ли би сте волели да Ваши ученици користе  

фото апарате, мобилне, 

таблете за израду фотографија у настави 
да 22 42,31 
углавном да 19 36,54 
неодлучан/на сам 8 15,38 
углавном не 3 5,77 
Да ли би сте желели да презентујете  

ученичке радове на неком од  

Веб портала 
да 39 75,00 
углавном да 8 15,38 
неодлучан/на сам 2 3,85 
углавном не 3 5,77 

 

 

Графикон 24.  

Испитивањем ставова наставника о томе шта би желели да поседује 

специјализована учионица за наставу ликовне културе. То су учионице 

које поседују видео бим и рачунар за наставнике, али не морају нужно да 

поседују рачунаре за ученике (9,62% одричних одговора). У 

специјализованих учионицама треба да постоји брзи Интернет (94,23%), 

штампач (96,15%) и скенер (86,54%). Занимљиво је да само 67,31% 
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наставника сматра да треба да постоји дигитална табла за цртање 

(Табела 22 и Графикон 24.). 

Табела 22. Потреба наставника за опремањем специјализованих учионица за 

наставу ликовне културе  

Variably Frequency Percent 

Да ли би сте желели да у учионици имате 

Рачунар за наставника 
да 52 100,00 
Бидео бим 
да 52 100,00 
Рачунаре за ученике 
да 43 82,69 
не знам 4 7,69 
не 5 9,62 
Скенер 
да 45 86,54 
не знам 3 5,77 
не 4 7,69 
Штампач 
да 50 96,15 
не знам 1 1,92 
не 0 0,00 
Брзу Интернет везу 
да 49 94,23 
не знам 1 1,92 
не 2 3,85 
Безжични приступ Интернету 
да 37 71,15 
не знам 14 26,92 
не 1 1,92 
Дигиталне табле за цртање и сликање 
да 35 67,31 
не знам 14 26,92 
не 3 5,77 
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Графикон 25. Мишљење наставника о опремању специјализоване учионице за 

наставу ликовне културе 
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2. СТАТИСТИЧКА ОБРАДА ПОДАТАКА 

ЗА ЕКСПЕРИМЕНТ СА ПАРАЛЕЛНИМ 

ГРУПАМА 

2.1 Опште карактеристике одељења 

За експеримент су одређена четири одељења шестог разреда 

основне школе „Милутин и Драгиња Тодоровић“ из Крагујевца, укупно 

112 ученика.  

Табела 23. Ученици у експерименту 

Ученици Укупно  

Контролна група К1 - 27 ученика К2 - 27 ученика 55 

Експериментална група Е1 – 26 ученика Е2 - 27 ученика 57 

Укупно ученика у експерименту 112 

 

У експерименталном одељењу Е1 било је 16 (61,5%) дечака и 10 

(38,5%) девојчица. Просечан успех одељења у претходном разреду био је 

4,21±0,67. У експерименталном одељењу Е2 било је 13 (48,1%) дечака и 14 

(51,9%) девојчица. Просечан успех одељења у претходном разреду био је 

4,27±0,65. У контролном одељењу К1 било је 14 (50%) дечака и 14 (50%) 

девојчица. Просечан успех одељења у претходном разреду износио је 

4,17±0,86. У другом контролном одељењу К2 било је 14 (55,6%) дечака и 12 

(44,4%) девојчица. Просечан успех одељења у претходном разреду био је 

4,13±0,81 (Табела 24). 
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Табела 24. Успех одељења у предходном разреду 

Успех N Minimum Maximum Mean Sd 

E1 26 2,75 5 4,21 0,67 
E2 27 2,58 5 4,27 0,65 
K1 27 2,5 5 4,17 0,86 
K2 27 2,33 5 4,13 0,81 

2.2 Иницијална анализа одељења  

Тестирање значајности разлике успеха у претходној години између 

одељењa (К1, К2, Е1 и Е2) урађено је помоћу једнофакторске ANOVЕ. 

Резултати показују да не постоји статистички значајна разлика успеха 

међу истима (F=0,18, df=3, p>0,05).  

Тестирање значајности разлике у резултатима на иницијалном 

тесту знања и у првим оценама на ликовним радовима урађено је 

помоћу једнофакторске ANOVЕ, чији резултати показују да не постоји 

статистички значајна разлика ни у тесту знања, ни у оцени ликовних 

радова међу  одељењима (F=1,08, df=3, p>0,05, односно F=0,67, df=3, p>0,05) 

(Табела 25). 

Табела 25. Једнофакторска ANOVA иницијални тест 

Варијабла 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Успех 0,31 3,00 0,10 0,18 0,91 
Иницијални тест знања  8,56 3,00 2,85 1,08 0,36 
Прва оцена на ликовним 
радовима 

1,28 3,00 0,43 0,67 0,57 
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2.3 Завршна анализа постигнућа ученика  

Анализа Е1 одељења пре и после примене ИКТ-а упареним t 

тестом показује да постоји статистички значајна разлика на тесту знања и 

у оцени на ликовним радовима (t=-3,35, df=25, p<0,01, односно t=-2,74, 

df=25, p<0,05 ). Наиме, на првом тесту знања просечна оцена износила је 

7,88±1,73 , а прва оцена на ликовним радовима 4,31±0,74. Након примене 

ИКТ-а, просечне оцене и на тесту знања и на ликовним радовима 

повећане су и износиле су 8,31±1,62, односно 4,54 ±0,65 (Табела 2). 

Анализа Е2 одељења пре и после примене ИКТ-а упареним t 

тестом показује да постоји статистички значајна разлика на тесту знања и 

у оцени на ликовним радовима (t=-2,88, df=26, p<0,01, односно t=-2,43, 

df=26, p<0,05 ). На првом тесту знања просечна оцена износила је 

7,37±1,69, док је просечна оцена на ликовним радовима била 4,19±0,74. 

Након примене ИКТ-а, просечне оцене биле су 7,81±1,57, односно 4,37 

±0,69 (Табела 2). 

Анализа К1 одељења показује да повећање просечне оцене са 

8,04±1,56 на 8,11±1,34, као и оцене на ликовним радовима (са 4,18±0,86 на 

4,29 ±0,85) није статистички значајно (t=-0,57, df=27, p>0,05, односно t=-

1,14, df=27, p>0,05 ) (Табела 2). 

Анализа контролног К2 одељења упареним t тестом показује да 

постоји статистички значајна разлика на тесту знања на почетку и на 

крају истраживања (t=-3,31, df=26, p<0,01). С друге стране t тест не бележи 

статистички значајну разлику у оценама ликовних радова (t=-1,36, df=26, 

p>0,05). На првом тесту знања просечна оцена била је 8,07±1,52, а 

иницијална оцена на ликовним радовима 4,44±0,85. Након завршетка 

експеримента просечне оцене и на тесту знања и на ликовним радовима 

повећане су и износиле су 8,52±1,48, односно 4,56 ±0,7 (Табела 26.). 
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Табела 26. Постигнућа ученика пре и после примене ИКТ-а 

Одељење Minimum Maximum Mean Sd 

E1 

Иницијлни тест знања  3 10 7,88 1,73 
Прва оцена на ликовним 
радовима  

3 5 4,31 0,74 

Финални тест знања  3 10 8,31 1,62 
Друга оцена на ликовним 
радовима  

3 5 4,54 0,65 

E2 

Иницијлни тест знања  3 10 7,37 1,69 
Прва оцена на ликовним 
радовима  

3 5 4,19 0,74 

Финални тест знања  4 10 7,81 1,57 
Друга оцена на ликовним 
радовима  

3 5 4,37 0,69 

K1 

Иницијлни тест знања  3 10 8,04 1,56 
Прва оцена на ликовним 
радовима  

2 5 4,18 0,86 

Финални тест знања  3 10 8,11 1,34 
Друга оцена на ликовним 
радовима  

2 5 4,29 0,85 

K2 

Иницијлни тест знања  4 10 8,07 1,52 
Прва оцена на ликовним 
радовима  

3 5 4,44 0,85 

Финални тест знања  5 10 8,52 1,48 
Друга оцена на ликовним 
радовима  

3 5 4,56 0,7 

 

Да би се видела разлика између експерименталних и контролних 

одељења, иста су сажета на следећи начин: Е1 и Е2 сажето је у једно 

експериментално, а К1 и К2 у једно контролно одељење. Након 

сажимања, а у циљу сагледавања разлика на почетку и на крају 

истраживања, урађен је упарени t тест посебно за сваку групу 
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(експерименталну и контролну). У експерименталној групи постоји 

статистички значајна разлика и у тест знања и у оцени ликовних радова, 

а у контролној само у тесту знања. 

 

Табела 27. Paired Samples Test за експерименталну и контролну групу  

Одељења Варијабла t df Sig 

Тест знања 1-2 -4,38 52 0,000 
E  

Оцена на ликовним радовима 1-2 -3,69 52 0,001 
Тест знања 1-2 -2,70 54 0,009 

K 
Оцена на ликовним радовима 1-2 -1,77 54 0,083 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



————————————————————————————————— ▲▼▲ 

 269 

 

 

 

 

 

 

 

 ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

 

 

 



————————————————————————————————— ▲▼▲ 

 270 

 

 

 

 

 

Под утицајем информационо-комуникационих технологија наш 

свет се интензивно мења, оне су постале свеприсутне и прожимају сваки 

део наших живота, тешко да можемо замислити било који сегмент у 

којима оне нису мање или више присутне. Са све већим и 

интензивнијим развојем информационе и комуникационе технологије 

ће играти све значајнију улогу у животима људи без обзира где живе и 

чиме се баве.  

Свеприсутност електронских и дигиталних комуникација, битно су 

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, чак смо постали зависници визуелног тако да 

тражимо, ишчекујемо и прихватамо нове комуникационе канале које 

нам оне доносе. 

Свесни неминовности дигиталних технологија у функционисању 

света, и благодетима које доносе, покушавамо да их што сврсисходније 

искористимо и у образовању. ИКТ су постале саставни део процеса 

учења и подучавања у школама у скоро свим наставним предметима. 

Данас увелико преовлађују позитивни ставови о примени ИКТ у 

настави, мада технологија сама по себи не учи и њихов утицај највише 

зависи од стратегија адекватне примене у образовању. Потребно је да се 

начини подучавања и учења преобликују и прилагоде тако да искористе 

максимум технологија. 
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Данашњи ученици треба да буду спремни и способни да разумеју 

визуелне и мултимедијске поруке које им се непрестано нуде, треба да 

разумеју значења визуелних уметности у различитим контекстима и 

међусобним односима. Оваква ситуација доводи до сталне потребе за 

визуелним вештинама које иду далеко ван уметности, оне су свакодневна 

потреба. Ученици треба да науче да критички тумаче медијске поруке, 

да пренесу своје идеје кроз мултимедијалне уметничке форме у 

срадничком 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. У овој и оваквој „цивилизацији 

визуелног“ настава ликовне културе је „најпозванији стручњак“ који 

ученике треба да припреми за живот у будућности. 

Настава ликовне културе пружа ученицима корисне смернице да 

развијају своју креативност, машту, осетљивост према себи и свету у 

међусобном односу. Омогућава ученицима да разумеју уметност, свет, 

побољшава критичке вештине потребне да размишљају и крећу се 

слободно и свесно у нашем друштву пуном стимулација и информација. 

Омогућава ученицима да развијају способност да се изражавају у 

широком спектру визуелних техника уз коришћење како 

традиционалних ликовних техника тако и информационих и 

комуникационих технологија и има одговорност да ученицима 

приближи различите културне баштине и културне разноликости јер за 

свет у коме ће данашни ученици живети и стварати 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. 
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Размишљања о примени информационо-комуникационих 

технолгија у настави ликовне културе јавила су се заједно са 

коришћењем у уметности. Многи фактори су допринели да се рачунари 

почну користити у настави ликовне културе од којих су само неки: 

употреба рачунара у уметности; доступност рачунара, првенствено 

мислећи на њихову цену, развој уметничког софтвера; окружење у коме 

ученици одрастају и интерактивно и динамично учење са доступношћу 

глобалних ресурса.  

Информациона и комуникациона технологија 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 послови који укључују 

дводимензионалне и тродимензионалне технике обликовања уз помоћ 

рачунара. У традиционалним ликовним дисциплинама, сликарство, 

графика, цртеж и скулптура ИКТ могу директно бити укључене у 

процес стварања ликовног дела или индиректно.  

Визуелни медији су свакодневно присутни у животима ученика те 

је то један од разлога зашто ИКТ треба 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 
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уметности, морају бити припремљени од својих наставника, морају 

поседовати одређена знања, овладати додатним техникама коришћења 

савремених технолошких средстава и имати жељу за новим сазнањима. 

Информационо-комуникациона 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. ИКТ пружају 

ученицима могућност да повећају способности за истраживање, и 

развијања идеје; Пружају нови медиј за стварање радова визуелних 

уметности; Пружају приступ низу информација које обогаћују ученичко 

знање и разумевање уметности; Побољшава 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; Могућност креирања е-

портфолија; Оn-line заједничке пројекате.  

Ученицима је, због свакодневног коришћења рачунара, 

коришћење у настави ликоне културе ближи, занимљивији и 

интересантнији. Атрактивност и могућности софтвера за стварање 

радова, које у много случајева није могуће урадити или је процес 

дуготрајан, је оно што ИКТ чини интересантне за наставу.  

У учионици XXI века богатство информација које се нуде 

употребом рачунара и Интернета се вишеструко увећава у односу на 

традиционалне медије. Применом информационо комуникационих 

технологија поред нових изражајних могућности у мултимедији, видеу и 
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анимацији у 2Д и 3Д окружењу и свих облика комуникације и сарадње 

могу се симулирати и традиционалне ликовне технике. Непрестаним 

развојем хардвера и повећањем његових могућности свакодневно се 

вишеструко повећавају могућности за развој комплексних софтвера који 

се могу користити у уметничке сврхе који све квалитетније симулирају 

традиционалне ликовне медије а традиционални ликовни алати све 

више добијају дигиталне еквиваленте који ће се и даље развијати и 

унапређивати. 

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 предходне 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. 

Информационе и комункационе технологије нарочито могу 

допринети допринети у презентовању ученичких радова. Презентовање 

ученичких радова је заокруживање процеса стварања, „појављивање у 
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јавности“ које може пружити ширу повратну информацију која је битна 

за даљи рад и има снажно педагошко и психолошко дејство на ауторе. 

Традиционално ученички радови се излажу у школи и на појединим 

дечијим ликовним такмичењима. Интернет са својим ресурсима 

омогућава представљање радова вишеструко већем међународном 

аудиторијуму.  

Формирање ликовног електронског портфолиа ученика је још 

један добар начин примене ИКТ-а у школи, у којој су се налазе ликовни 

радови сваког ученика. Е-портфолио ученика у настави ликовне културе 

је галерија (база података) ликовних и радова визуелних уметности 

сваког ученика архивирана или постављена на неком Веб порталу. Ради 

се о дигитализованим подацима (фотографије радова, скенирани 

радови, видео радови, фотографије...).  

Прихватање савремених медија за учење и подучавање, и за 

стварање ликовних радова у настави ликовне културе је процес који 

обухвата информисање о савременој уметности, праћење развоја 

иформационо комуникационе технологије и изналажење начина да се 

она сврсисходно примене у образовном процесу у школи. Савремене 

медије можемо поделити у две категорије: Прва у којој се ИКТ-е могу 

користити учењу и подучавању; Друга у којој се ИКТ-е могу користити у 

стваралачком процесу (стварању ликовних радова и радова визуелних 

уметности).  

Употребом ИКТ-а проширују сазнајна и изражајна средства у 

настави ликовне културе. Савремене технологије не замењују 

традиционалне ликовне медије оне проширују могућности уметничког 

изражавања, комуникацију и перцепцију. Савремени медији нису 

створени и користе изоловано од класичних ликовних медија или у 
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изолованом културном контексту. Савремене и традиционалне медије 

треба користити заједно, треба их користити тако што ће се узети 

најбоље од оба медија. 

У емпиријском делу рада утврдили смо да специјализоване 

учионице за наставу ликовне културе нису опремљене ИКТ-а у складу са 

потребама, жељама и могућностима наставника и ученика. Анкета 

спроведена међу ученицима и наставницима ликовне културе показала 

је да су сви они мотивисани и имају жељу да се информационе и 

комуникационе технологије више укључе у наставу ликовне културе и у 

учењу и подучавању али и у процесу стварања радова ликовних и 

визуелних уметности.  

Истраживање је указало да један мали број наставника није 

сигуран да би употреба ИКТ у настави ликовне културе допринела 

бољем квалитету образовног процеса, а из ове групе наставника један 

број наставника не желе никакво даље усавршавање па ни за примену 

ИКТ у настави ликовне културе. 

Велика већина ученика и наставника имају позитивне ставове 

према коришћењу ИКТ у настави ликовне културе а експериментом са 

паралелним групама смо показали да се оне могу успешно користити у 

настави ликовне културе да позитивно утичу на повећање знања у 

настави ликовне културе и стварању радова визуелних уметности. 

На основу свега изнесеног у овом раду основна хипотеза да 

„Специјализоване учионице за наставу ликовне културе нису опремљене 

ИКТ-а у складу са потребама, жељама и могућностима наставника и 

ученика, да они имају позитивне ставове о коришћењу информационих 

и комуникационих технологија у настави ликовне културе и да се оне се 

могу успешно користити у настави ликовне културе у учењу, подучавању 
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и стварању радова визуелних уметности“ је потврђена, а такође и све 

помоћне хипотезе. 

Такође сматрамо да увођење информационо-комуникационих 

технологија у наставу ликовне културе не значи одбацивање 

традиционалних ликовних медија, већ се повећавају могућности за 

учење и подучавање, презентацију и стварање ликовних радова и радова 

визуелних уметности. Може се говорити и о повећању избора у настави, 

повећању избора средстава за учење и стварање, а на крају и о повећању 

индивидуализације у настави.  

Надамо се да је овај рад отворио врата неким наредним радовима 

и истраживањима која ће даље тражити могућности за бољу примену 

информационо-комуникационих технологија у школама а посебно у 

настави ликовне културе. 

Упркос поплави технологија не треба да технолошки напредак 

надвлада естетски сензибилитет, ученици треба да одрже и поштују 

своју људску природу у веома технологизованом свету. У том контексту 

настава ликовне културе треба да припреми ученике за пун и 

продуктиван живот у high-tech окружењу да буду спремни да истражују 

непознато; да експериментишу идејама, креативно мисле и истражују; 

критички саглеавају визуелне поруке; буду спремни за комуникацију и 

сарадњу признајући успех или неуспех.  
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Прилог бр. 1. Анкетни упитник за ученике 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК О МИШЉЕЊИМА УЧЕНИКА О ПРИМЕНИ 

ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (ИКТ)  

У НАСТАВИ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ 

Поштовани ученици, пред вама се налази анкетни упитник за испитивање мишљења 
ученика о примени информационо комуникационих технологија (ИКТ) у настави 
ликовне културе 
Овим истраживањем желимо сазнати ставове ученика о коришћењу ИКТ у 

настави ликовне културе. Желимо да сазнамо колико су и како ученици 

оспособљени и спремни за коришћење коришћења ИКТ-а у настави ликовне 

културе. 

Подаци добијени овим истраживањем биће употребљени за израду докторске 
дисертације и неће бити употребљени у друге сврхе. 
Ова анкета је анонимна.  

Овде нема погрешних одговора, важно је да искрено одговорите на сва питања. 

 

1. Школа/Место 

___________________________________________________________________________ 

2. Идем у школу која се налази: 

на селу у приграду у граду 

3. Пол 

женски мушки 

4. Разред који похађам је: 

пети шести седми осми 

5. Оpшти усpех у предходном разреду: 

одличан врло добар добар довољан 

6. Оцена из ликовне културе у предходном разреду: 

одличан врло добар добар довољан 

7. Оцена из информатике у предходном разреду: 

одличан 
врло 

добар 
добар довољан 

нисам имала/о информатику  

у предходном разреду 

8. Да ли знаш да користиш рачунар и колико година га користиш? 

да, више од 

5 година 
до 5 година 

око годину 

дана 

научио сам  

пре неколико 

месеци 

не знам да 

користим рачунар 

9. Имаш ли рачунар код куће? 

да не 

10. На који начин си научио да користиш рачунар? 

У 

школи 

Самостално уз 

pомоћ различите 

литературе 

неодлучна/ан 

сам 

Уз pомоћ другова, 

родитеља, рођака... 

Све pо 

мало 

 

У 
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11. Колико времена за рачунаром недељно проводиш? 

више од 14 

сати 
до 14 сати око 10 сати до 5 сати 

уоpште не користим 

рачунар 

12. За шта највише користиш рачунар? 

Фацебоок, тwитер...  

(друштвене мреже) 

За додатне информације 

у вези учења 

неодлучна/ан 

сам 
Игре Све pо мало 

13. Да ли знаш да користиш Интернет? 

одлично врло добро добро довољно не 

14. На који начин си научила/о да користиш Интернет? 

У 

школи 

Самостално уз pомоћ  

различите литературе 

неодлучна/ан 

сам 

Уз pомоћ 

другова, 

родитеља, 

рођака... 

Све pо 

мало 

15. Да ли ти информације са интернета за савлађивање школског градива? 

да, врло ми 

користе 
да, углавном неодлучна/ан сам врло мало не 

16. Да ли имаш мобилни телефон? 

да не 

17. Да ли имаш таблет? 

да не 

18. Да ли користиш мобилни телефон/таблет за снимање видео клиpова? 

да, стално углавном да неодлучан/на сам  углавном не никад 

19. Да ли користиш мобилном телефон/таблет за снимање фотографија 

да, стално углавном да неодлучна/ан сам углавном не никад 

20. Чуваш ли фотографије и видео клиpове са мобилног телефона/таблета у рачунару? 

да, стално углавном да неодлучна/ан сам углавном не никад 

21. Да ли би волео да користиш мобилни телефон/таблет  

у стварању ликовних радова (изражавање) на часовима ликовне културе? 

да углавном да неодлучна/ан сам углавном не не 

22. Да ли волиш часове ликовне културе? 

да углавном да неодлучна/ан сам углавном не не 

23. Да ли волиш да на часовима ликовне културе гледаш различите информације о 

уметности, уметницима посредством видео бима или слајд пројектора? 

да, стално углавном да неодлучна/ан сам углавном не не 

24. Молимо Те да набројиш програме (софтвере) за који си чула/о а мислиш да се могу 

користити на часовима ликовне културе: 
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25. Да ли знаш да на интернету можеш наћи различите информације о ликовној 

уметности? 

да углавном да неодлучна/ан сам углавном не не 

26. Да ли знаш да се рачунари користе у уметности за стварање ликоних радова? 

да углавном да неодлучна/ан сам углавном не не 

27. Да ли би волела/о да у твом кабинету ликовнње културе постоје рачунари на коме 

би ти могла/о да тражиш идеје, додатне информације или црташ, сликаш, pравиш 

филмове...? 

да углавном да неодлучна/ан сам углавном не не 

28. За које активности би највише користио рачунаре на часовима ликовне културе? 

 да неодлучна/ан сам не 

Прегледање различитих садржаја  

о уметности и уметницима 

   

За цртање и сликање    

За обраду и маниpулације фотографијама    

За мултимедијалне презентације    

За анимиране и цртане филмове,     

За 3Д    

29. Које би обуке за уметничке програме волелела/о да pохађаш? 

 да неодлучна/ан сам не 

Програми за цртање и сликање    

Програми за обраду и маниpулацију 

фотографијама 
   

Програми за мултимедију и презентације    

Програми за обраду и стварање филмова и 

анимираних филмова 
   

Програми за 3Д    

30. Да ли би вилела/о да се твоји радови настали на часовима ликовне културе 

презентирају на интернету? 

да углавном да неодлучна/ан 

сам 

углавном не не 

31. Да ли би волео да користиш рачунаре на часовима ликовне културе за учење 

различитих информација о уметности и уметницима, презентацију и за стварање 

ликовних радова? 

да углавном да неодлучна/ан сам углавном не не 

32. Мислиш ли да би те уpотреба рачунара на часовима ликовне културе више 

мотивисала за бољи рад? 

да углавном да неодлучна/ан 

сам 

углавном не не 
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Прилог бр. 2. Анкетни упитник за наставнике 
 

АНКЕТРНИ УПИТНИК ЗА ИСПИТИВАЊЕ МИШЉЕЊА НАСТАВНИКА 

ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ О ПРИМЕНИ  

ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (ИКТ)  

У НАСТАВИ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ 

 
УПУТСТВО:  
Поштоване колеге, пред вама се налази анкетни уpитник за исpтаживање мишљења 
наставника ликовне културе о примени информационо комуникационих технологија 
(ИКТ) у настави ликовне културе 
Овим истраживањем желимо да утврдимо: Ниво опремљености специјализованх 

учионица за наставу ликовне културе ИКТ-ом, колико су наставници 

осpособљени за коришћење ИКТ-а у настави, да сазнамо ставове наставника о 

коришћењу ИКТ-а у настави ликовне културе. 

Подаци добијени овим истраживањем биће употребљени за израду докторске 
дисертације и неће бити уpотребљени у друге сврхе. 
Ова анкета је анонимна.  

Овде нема погрешних одговора, важно је да искрено одговорите на питања. 

 
5. Године старости 

до 25 год. од 26 до 35 год. од 36 до 45 год. од 46 до 55 год. преко 56 год. 

6. Пол  

женски: мушки 

7. Школска спрема 

виша висока сpец, мр, др 

8. Наставнички стаж  

до 5 година од 6 до 10 год. од 10 до 20 год. од 20 до 30 год. преко 30 год. 

9. Радим у школи која се налази 

на селу у приграду у граду 

10. Бављење било којим видом уметности 

неактивна/ан умерено активна/ан активна/ан 

11. Да ли у вашој школи pостоји сpецијализована учионица за наставу  

ликовне културе (ликовни кабинет)? 

да не 

12. Да ли у вашем кабинету за ликовну културу постоје рачунари? 

не да, један да, више од један 

13. Да ли постоји интернет веза у вашем кабинету за ликовну културу? 

да не 

14. Да ли у вашем кабинету за ликовну културу постоји скенер (scaner)? 

да не 

15. Да ли у вашем кабинету за ликовну културу постоји штамpач? 

да не 

Н 
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16. Да ли у вашем кабинету за ликовну културу постоји видео бим? 

да не 

17. Да ли у вашем кабинету за ликовну културу имате дигиталне pодатке  

(CD, DVD...) са различитим уметничким сарџајима (историја уметности, 

монографије уметника, теорија форме и обликовања...) ? 

да не 

18. Да ли радове својих ученика презентирате негде на интернету (Веб pортал школе, 

Facebook,Twiter и сличне друштвене мреже, сpецијализовани сајтови за ученичке 

радове.... ? 

редовно често понекад врло ретко никад 

19. Да ли користите рачунар за припремање за наставу? 

редовно често понекад врло ретко никад 

20. Да ли користите интернет за припремање за наставу? 

редовно често понекад врло ретко никад 

21. Да ли користите рачунар у реализацији наставе? 

редовно често понекад врло ретко никад 

22. Информације које су достуpне на интернету корисне су за наставу ликовне културе.  

веома се слажем слажем се неодлучна/ан сам углавном се не 

слажем 

не слажем се у 

потпуности 

23. Информационо комуникационе технологије су незаобилазан фактор модернизације 

васpитно образовног рада у настави ликовне културе? 

веома се слажем слажем се неодлучна/ан сам углавном се не 

слажем 

не слажем се у 

потпуности 

24. За професинални развој наставника ликовне културе је  

неоpходно знање о ИКТ? 

веома се слажем слажем се неодлучна/ан сам углавном се не 

слажем 

не слажем се у 

потпуности 

25. Адекватна примена ИКТ може позитивно утицати на васпитно образовни рад у 

настави ликовне културе? 

веома се слажем слажем се неодлучна/ан сам углавном се не 

слажем 

не слажем се у 

потпуности 

26. Употреба ИКТ у настави ликовне културе допринела бољем квалитету образовног 

процеса? 

веома се слажем слажем се неодлучна/ан сам углавном се не 

слажем 

не слажем се у 

потпуности 

27. Моје знање у коришћењу рачунара бих окарактерисала/о као: 

лоше довољно добро врло добро одлично 
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28. Да ли знате да се постије бесpлатни програми (software) који се могу користити за 

стварање ликовних радова (изражавање) у ликовној уметности и у настави ликовне 

кучтуре? 

да  мислим да да неодлучна/ан сам мислим да не не 

29. Молимо Вас да набројите програме (software) за који сте чули а мислите да се могу 

користити у настави ликовне културе: 

 

 

 

30. Да ли знате да користите неки од наведених програма и на ком нивоу? 

Програми (software) 
не 

знам 
довољно добро 

врло  
добро 

одлично 

Програми за цртање и сликање 

(Corel painter, Ink scape и сл...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програми за векторско цртање 

(Corel draw, Adobe Ilustrator и сл...) 
     

Програми за обраду фотографија 

(Adobe Photoshop, Corel Photo,  

Photo serif и сл...) 
     

Програми за едитовање и  

обраду видеа 

(Windows movie maker, Adobe premier, Vegas 

и сл...) 

     

Програми за 3Д  

(Googe sketch up, 3D max, Maya и сл...) 
31. Волела/о бих да похађам семинаре и усавршавам се за већу примену ИКТ 

(информационо-комуникационих технологија) у настави ликовне културе? 

да углавном да неодлучна/ан сам углавном не не 

32. Да ли би сте спремни да научите да користите софтвер за цртање, сликање и 3Д на 

рачунару да би сте то знање пренели ученицима и они то користили у настави? 

да углавном да неодлучна/ан сам углавном не не 

33. Да ли би сте волели да ваши ученици користе ИКТ у настави ликовне културе за 

учење? 

да углавном да неодлучна/ан сам углавном не не 

34. Да ли би сте волели да ваши ученици користе ИКТ у настави ликовне културе за 

стварање радова визуелних уметности? 

да углавном да неодлучна/ан сам углавном не не 

35. Да ли би сте желели да ваши ученици користе мобилне телефоне/таблете и 

фотоаpарате у изради фотографија у настави ликовне културе? 

да углавном да неодлучна/ан сам углавном не не 
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36. Да ли би сте желели да ученици стварају филмове уз pомоћ мобилних 

телефона/таблета, камера и рачунара на часовима ликовне културе? 

да углавном да неодлучна/ан сам углавном не не 

37. Да ли би сте желели да ученичке радове презентирате на неком  

од Веб портала? 

да углавном да неодлучна/ан сам углавном не не 

38. Шта би сте желели да имате од ИКТ опреме у свом кабинету ликовне културе? 

 да неодлучна/ан сам не 

Рачунар за наставника    

Рачунаре за ученике    

Видео бим    

Скенер    

Штамpач    

Брзу Интернет везу    

Бежични пристуp Интернету    

Дигиталне табле за цртање и сликање    
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Прилог 3. Иницијални тест знања 

Драги ученици овај тест се решава заокруживањем слова испред тврдње за коју 

мислите да је тачна. 

Линија је:  
а) Линија је ивица облика 
б) Линија је ликовни елемент и користи се као основно изражајно средство у 
цртежу. 
в) Линија је траг који оставља оловка 

 

Облик је: 
а) Облици могу да буду округли и правоугаони 
б) Облик је ликовни елемент који добијамо када се линија затвори. 
в) Облик је лик који је обао 

 

Како се зове занимање човека који се бави позоришним сликарством и представља 
декор и опрему у позоришном комаду или филму: 
а) Шеф сцене 
б) Костимограф 
в) Сценограф 

 

Сликарске технике су: 
а) Темпера, акварел, колаж, мозаик, витраж... 
б) Угљен, темпера, графика... 
в) Оловка, глина, туш, воштани пастели... 

 

Угљен је: 
а) Цртачка техника 
б) Сликарска техника 
в) Графичка техника 

 

Апстрактна уметност је : 
а) Уметност 20 века 
б) Уметност која приказује само пејзаже 
в) Безпредметна уметност, која не приказује видљиву стварност 

 

Мозаик је: 
а) Техника сликања ређањем мањих комадића камена или стакленог материјала 
б) Сликарска техника када се лепе комади папира 
в) Сликарска техника у којој се користе темпере 

 

Када ти кажу да ћеш обићи археолошко налазиште, шта очекујеш да видиш тамо? 
а) остатке старих грађевина 
б) колекцију таписерија 
в) пројекцију филма 

 

Цртање је: 
а) Ликовна дисциплина у којој је линија основно изражајно средство. 
б) Цртање оловком 
в) Цртање је када се повлаче линије било којим средством 

 

Код сликања главно изражајно средство су: 
а) Облици и темпере 
б) Линије и облици 
в) Површина и боја, уздруге ликовне елементе 
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Прилог 4. Финални тест знања 

 

Драги ученици овај тест се решава заокруживањем слова испред тврдње за 

коју мислите да је тачна 

 

Боја је: 
а) Све сликарске боје 
б) Прозвод сунчеве светлости 
в) Боја у туби 

 

Основне (примарне) боје су: 
а) Бела, плава и црвена 
б) Црвена, зелена и плава 
в) Жута, плава и црвена 

 

Изведене (секундарне)боје су: 
а) Зелена, наранџаста и љубичаста 
б) Љубичаста, плава и наранџаста 
в) Наранџаста, жута и зелена 

 

Ахроматске боје су: 
а) Плава, црвена и сиве  
б) Бела, плава и љубичаста 
в) Црна, бела и сиве 

 

Хроматске боје су: 
а) Боје које производи фирма „Хрома“ 
б) Боје сунчевог спектра 
в) Црна, бела и наранџаста 

 

Топле боје су: 
а) Када се боје оставе на сунцу па се загреју и буду топле  
б) Оне које остављају утисак топлине на посматрача, жута, наранџаста и црвена 
в) Плава, зелена и жута 

 

Хладне боје су: 
а) Оне које остављају утисак хладноће на посматрача, плава, љубичаста и зелена 
б) Плава, црвена и љубичаста 
в) Боје које се држе у фрижидеру да се неби поквариле 

 

Комплементарност боја је: 
а) Све боје, комплетне боје на једном ликовном раду 
б) Контраст, супротност боја 
в) Склад, слога, усаглашеност боја 

 

Хармонија боја је: 
а) Настају мешањем сиве и чисте боје 
б) Изражајна, изразита боја 
в) Склад, слога, усаглашеност боја 

 

Експресивна боја је: 
а) Плава, црвена и жута 
б) Када се брзо слика па се добију експресне боје 
в) Изражајна, изразита боја 
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