
ИСТОРИЈА ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ 

ЛИКОВНОГ ВАСПИТАЊА

Ликовно васпитање:

а)професионално

б)општеобразовно 



Професионално ликовно васпитање

• Обука за уметничку делатност како се 

учило и подучавало:

• Уметничке радионице (Египат, Асирија, 

Грчка и Рим, Ренесанса...) 

• Трактати уметника (Витрувије, Леонардо, 

Ченино Ченини, Дионисије...)

• Академије  



Уметничка радионица у Ренесанси 



Трактати (Леонардо) 



АКАДЕМИЗАМ (XVII – XX век)



Академија, академизам (XIXвек) 



Студије акта (пример академског цртања)



Општеобразовно ликовно васпитање 

• Нагло се развија тек почетком XIXв. Као 
потреба грађанског друштва за образованијом 
радном снагом у индустрији

• Претходници: Платон, Аристотел, Коменски, 
Русо, Овен...

• Фребел: уметнички инстикт је урођен 
детету , треба га само развијати

• Безедов, Песталоци: увођење наставног 
предмета ликовног васпитања – цртања у 
школске програме



Фазе развоја метода и концепата 

ликовног васпитања и образовања

• Техничко-имитативна фаза

• Покрет за уметничко васпитање

• Психолошка фаза

• Педагошка фаза

• Социолошка фаза



Техничко-имитативна фаза 

• Развој индустрије  наметао је и потребе 

техничко-практичне природе, као што је 

развој вештине руке као и способност 

копирања



Техничко-имитативна фаза (пример)



Покрет за уметничко васпитање

• Развој индустријске производња –

конкуренција – тржиште.

• Девиза: Уметност у свему – уметност за 

све

• Смисао: естетско васпитање произвођача  и 

потрошача да би се естетски обликовала и 

украшавала роба и као таква куповала.



Баухаус (пример)



Психолошка фаза

• XX век и промене у приступу детету – век

детета (!), васпитачи почињу да уважавају 

ликовне активности деце.

• Керштенштајнер, Монтесори, Ђуи...

почиње систематско проучавање дечијих 

цртежа.

• Негује се спонтани ликовни израз и уважава

индивидуалан развој.



Психолошка фаза (пример)



Педагошка фаза

• Под утицајем теорије обликовања Баухауса

(1919), актуелност после 1945. подразумева:  

Законитости обликовања.

• Херберт Рид: Васпитање путем 

уметности, полази се од самог чина 

уметничког стварања које постаје и узор за 

педагошки рад.

• Акценат: ликовно-стваралачки рад 



Педагошка фаза (пример)



Социолошка фаза

• Најновије време – наглашава се 

комуникациона функција уметности и њен 

идеолошки аспект.

• Визуелни знаци: реклама и пропаганда

• Визуелно-ликовна култура постаје све више 

део свакодневног живота (дизајн,

архитектура, интернет...)



Социолошка фаза (пример, 2009)



Социолошка фаза (пример – утицај 

медија)


