
ДРУШТВЕНЕ, ЕСТЕТСКЕ И 

ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКЕ 

ОСНОВЕ ЛИКОВНОГ 

ВАСПИТАЊА



Друштвене основе ликовног 

васпитања

• Ликовно васпитање условљено је 

друштвеним факторима чак идеалима 

једног друштва.

• Визуелни знакови су једно од важних 

комуникационих средстава међу људима

• Визуелна култура олакшава преношење 

података, знања, идеја , осећања... 



Визуелни знаци - комуникација











Социолошка функција ликовног 

васпитања

• Није могуће схватити ликовну уметност без 

корисника ликовних дела који нису само 

пасивни посматрачи остварених вредности 

већ и активни наручиоци, људи који

испољавају своје ликовне потребе, траже 

одређене ликовне вредности, комуницирају 

и постављају једне насупрот другима.



наручиоци















• Духовна сфера веома је важна за човека и у 

оквиру ње уметност има велику улогу.

• Човек уз помоћ уметности – ствара али и 

открива

• Уметност подразумева виши ниво односа и 

комункације 

• уметност подиже квалитет живота



Ликовна уметност као духовни 

изазов









Усмеравајућа улога уметности

• Ликовна уметност као и свака друга 

уметност, претпоставља комуникацију 

између уметника, његовог дела и гледаоца

• У вртићу задатак уметности је да  

култивише личност предшколског детета и 

активира његове позитивне способности 

као што су подстицање знатижеље, 

креативности, самосвесности  и сл.







• Лепо се воли 

• Ружно се одбија

• Ликовна уметност ослобађа човека од 

уобичајених токова и радњи – тако и 

гледалац постаје креативан сличан самом 

уметнику



Препорука за читање 









Практична функција ликовне 

уметности  и ликовног васпитања

• Стваралачки и ликовни  рад имају многе 

заједничке компоненте – до епохе ренесансе 

она се нису ни одвајала.

• Рад = репродуктиван облик

• Стваралаштво = ново и оригинално решење

• Ликовно образовање = оспособљавање 

младих да се служе цртежима, бојом и другим 

визуелно-ликовним елементима ради научне  и 

друштвене комуникације



Шта је све – цртеж ?

• Цртеж не мора нпр. бити само уметнички 
израз већ може имати  и практичну 
функцију(техничко цртање, комуникацију 
знаковима, визуелизацију ...),ове способности 
се постепено развијају и код деце.

• Нацрти за текстил, наједноставније ткање, 
колажирање, обликовање глине – развија код 
деце и радне операције које им касније могу 
бити одвелике користи.



Естетске основе ликовног васпитања

• Уметност постаје самостална од ренесансе

док облике изразите самосталности добија 

тек у XIX веку.



О суштини уметности 

• Ликовно дело је медиј комуникације између 

уметника – ствараоца и посматрача, уз 

помоћ визуелних знакова који имају за 

својство да омогућавају различиту 

интерпретацију (и различите доживљаје) у 

односу на научне знакове који управо не 

дозвољавају различиту интерпретацију свог 

смисла, поруке и значења. 



• Ликовно-уметничка активност човека има 

емоционално-доживљајни карактер.

• Уметност је и став према свету који се 

испољава у сфери доживљаја која је 

другачија и различитија од рационалности  

и логичности. 



• Проблем ликовног суда је и проблем 

процене  више генерација.

• Закључак: ликовна уметност је 

специфична људска делатност у односу 

на сазнања, рад производњу и друштвен 

односе.



• Античка Грчка: уметност је тежила већем 
приближавању и копирању 
реалности(mimesis)

• Касније, нарочито од XIX и XXвека када се 
постепено прихвата да је уметничко дело 
подложно посебним законитостима -
естетским јер је њена примарна функција

• Естетска и стваралачка = откривање нечег 
новог, комуникација, обликовање, рад



Примери кроз историјски развој 



Антика 



XIX век 



Филм 





XX век 



XX век 



XX век 





Процењивање вредности 

• Процењивање вредности у уметности је 

најтеже филозофско, естетско питање.

• Процењивање ликовних дела зависи од 

животног и ликовног искуства, познавање 

ликовног језика којим се ликовна порука 

преноси на гледаоца.



Ликовна уметност и ликовно 

васпитање

• Ликовно васпитање полази од ликовних 

искустава насталих у досадашњем развоју 

ликовне уметности  икултуре и 

прилагођавање тих искуставапотребама 

образовања и васпитања.



Увођење у визуелну и ликовну 

културу

• Култура је у најширем смислу – начин живота. 

• Ликовна култура је начин живота у коме 

вредни ликовни садржаји, доприносе пунијем 

и квалитетнијем животу појединца.

• Није могуће комуницирати сауметничким 

делима ако не постоји бар основни однос 

према визуелним знацима. Потребно је 

познавати визуелно-ликовни језик



Васпитачи 

• За васпитаче – Увођење  у свет визуелне и 

ликовне. културе траје цео живот  јер 

ликовна култура је комплексна као и њена 

теорија и пракса.



Васпитачи и предшколска  деца 

• Практичан рад са децом обухвата у 

почетку спонтано дечије  ликовно 

изражавање а касније и свесно уз избор 

одговарајућих ликовно-изражајних 

средстава.


