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Музичка писменост као основна формула на којој почива  

музичко образовање образовног профила учитеља 

Резиме 

Музичко образовање учитеља подразумева оспособљеност за остваривање музичке наставе са 

децом узраста од седам до једанаест година. Због својих специфичности ова настава захтева 

интердисциплинарни приступ, комбинујући социолошку, дидактичку, педагошку и 

психолошку науку. У оквиру припреме учитеља за остваривање музичке наставе важан 

елемент представља музичка писменост. Савладавање овог задатка условљено  је 

освешћивањем музичких образаца на којима почива музика овог поднебља како би, 

захваљујући познатом мелодијском материјалу, било олакшано савладавање музичке 

писмености. Циљ рада јесте представљање музичке писмености као суштинског когнитивног 

процеса у разумевању музичке целине, а у каузалности са развијањем квалитета музичког 

образовања учитеља. Методолошки приступ проблему подразумева иасторијски аспект 

сагледавања проблематике, као и приказ примењеног педагошког истраживања где су ученици 

основне школе од трећег до петог разреда прошли процес музичког описмењавања на 

традиционалним музичким основама уз иновацијске поступке на самом почетку музичког 

описмењавања. Учитељи су у позицији која омогућава велики утицај на стање музичке 

писмености популације млађих разреда основне школе, а резултати овог истраживања отварају 

значајне могућности у развијању овог сегмента образовања учитеља. 

Кључне речи: иновације у настави музике, историјат музичке наставе, методика музичке 

наставе, музичка писменост, образовање учитеља. 
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Resume

The musical education of teachers means enabling the teaching of music to children of age seven to

eleven. Due to its specific requirements this necessitates an interdisciplinary approach, combining

sociological, didactic, pedagogical and psychological science. An important element of educating

teachers is musical literacy. The basic requirement for this is comprehension of this is the

comprehension of musical patterns on which this region`s music is based, as the familiar melodic

material aids the attainment of musical literacy. Simultaneously, an understanding of the basic

melodic motifs enables an understanding of music as a whole. This complex teaching process must be

interpreted to future teachers in a way that is based on the core semantics of the musical language of

Serbian folk song. The goal of this work is to present musical literacy as an essential cognitive

process for the understanding of a musical whole, in relation to improving the quality of the

musical education of teachers. A methodological approach to the issue entailed both

consideration from a historical aspect, as well as applied pedagogical research where primary

school pupils from third to fifth year were involved in musical education including the

traditional basics of music as well as a more innovative approach at the very start of their

musical education. Teachers are in a position to have a great influence on the musical literacy

of junior year primary school pupils, and the results of this research enable significant

development in this segment of teacher education.

Keywords: Education of teachers, History of music teaching, Innovation in music teaching, Methods

of music teaching, Musical literacy.

Увод 

Музичко образовање учитеља подразумева оспособљеност за остваривање 

музичке наставе са децом узраста од 7 до 11 година. У том смислу, у оквиру музичког 

образовања  учитеља, мислимо на способност конкретизације задатака, дидактичко-

методичку компетентност, осмишљавање и писање припрема у складу са претходним и 

садржајну припрему учитеља (Стојановић, 1996). Када је реч о садржајној 

оспособљености учитеља, говоримо о познавању планом предвиђених садржаја, 

способности извођења песама певањем и свирањем и познавању музичких дела за 

слушање музике. Затим, владање чињеницама које ученик треба да усвоји кроз кратке 

приче и информативне разговоре, и на крају, али од кључног значаја – поседовање 

елементарне музичке писмености.  

Један од захтева које треба испунити на методици наставе музичке културе јесте 

успостављање доброг односа између целовитости и егземпларности тј. да се методички 

обраде егземпларни (репрезентативни) садржаји који ће служити као модел за 

аналогију. То би значило, да студенти, учећи основне појмове теорије музике, затим 

певање и свирање систематски одабраних музичких примера, стичу способност да  у 
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свом будућем послу са успехом декодирају сваку нову и непознату музичку целину 

коју треба да представе ученицима и науче их да њоме владају. Без елементарне 

музичке писмености, сматрамо овај захтев тешко остваривим. 

Шта је музичка писменост? Да ли је она услов за доживљавање музике? Да ли је 

услов за бављење музиком? Да ли је услов за разумевање музике? 

Музичка писменост је свакако  услов за квалитет доживљаја и извођења музике.  

Такође је услов и за разумевање музике, ако под разумевањем сматрамо свеукупност 

конативно-афективних, али и когнитивних процеса при примању и декодирању 

музичке целине. Теорија музике пружа нам могућност схватања музичких појмова. 

Међутим, као и кад смо поставили формуле из математике или правила језичке 

граматике, непоходно је провежбати на многим примерима и сачекати да се принцип 

решавања проблематике усвоји као начин понашања. Решавање проблемских задатака  

захтева „оперисање“ формулама у безброј појавних варијанти, као што ће граматичка 

правила бити само подлога за поетско или прозно изражавање или разумевање 

прочитаног. У том смислу, поставка музичке писмености преко учења музичког 

декодирања огледних музичких примера, представља само основу на којој се треба 

развити способности декодирања сваке нове музичке целине, без обзира на обим 

проблематике, а она у овом случају представља музичко функционисање у оквиру 

основне, Це-дур лествице са транспоновањем у најближе, лакше тоналитете. 

Музичка писменост као таква представља кључни моменат у целокупном 

музичком образовању учитеља. Основни задатак музичке наставе представља   

достизање основне музичке писмености – стицања вештине eлементарног певања из 

нотног текста који одговара периоду стицања вештине основног читања 

(Васиљевић,М.З., 2000; Стојановић, 2001: V-VI).2

Вештина декодирања тонских висина и њиховог трајања треба да постане 

аутоматска (Васиљевић, М.З., 2000). У супротном, остаје стално фокусирање на 

појединачну тонску висину и/или њено трајање што онемогућуава схватање шире 

2Термин функционална музичка писменост, као одређење професионалне писмености односи се на 
стручне музичке школе и представља, низ узајамно зависних менталних и физиолошких радњи у 
међусобном деловању, као и крајњу сврховитост кроз значење менталног капитала којим се декодира и 
схвата музичка уметност; она је у складу са педагошким одређењем функционалног знања, активног, 
свесног знања које је ученик усвојио и које му је постало уверењем, а које може примњивати у пракси 
(Енциклопедијски ријечник педагогије, 1963.). Суштина елементарне и функционалне музичке 
писмености је једнака у својој основној поставци, само се у професионалном бављењу музиком, 
елементарна музичка писменост надограђује и развија до размера који се у крајњем сагледавању 
сматрају неограниченим, каква је и музичка уметност. 
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музичке целине, од мотива, музичке фразе и даље. Без основне музичке писмености не 

постоји могућност декодирања у сврху схватања целовитог музичког саопштења, па 

самим тим и његове интерпретације. Узраст деце, који се односи на трећи и четврти 

разред основне школе сматра се афирмативним за ову вештину. Међутим, већ и у том 

узрасту можемо очекивати хијерархијски виши ниво музичког функционисања у 

смислу музичког читања и писања, а у оквиру тоналности основне Це-дур лествице. 

Методолошки приступ проблему 

Предмет проучавања јесте значај подизања нивоа музичке писмености у 

музичком образовању учитеља, а у оквиру оспособљености за остваривање наставе 

музичке културе. 

Циљ је представити музичку писменост као суштински моменат за разумевање 

музичке целине, како појединачно, тако и као кључ за разумевање сваке музичке 

комбинаторике која, без обзира на инваријантност, почива на једнакој базичној 

музичкој формули. 

Задаци обраде проблематике који произлазе из дефинисаног циља: 

‒ утврдити значај нивоа музичке писмености у разумевању музичке целине, 

‒ утврдити значај музичке писмености у корисности савладаних музичких 

примера у декодирању и разумевању нових појавних облика музичких целина, 

‒ значај разумевања историјских постигнућа у поставци музичке писмености 

учитеља у савременом приступу овом проблему. 

Полазно становиште наше студије јесте да је музичка писменост кључ за 

разумевање музичке целине 

Допунски параметри: 

‒ иновације у настави поставке музичке писмености побољшавају овај најтежи 

део музичког образовања учитеља, 

‒ сагледавање историјског аспекта музичких методичара који су се успешно 

бавили овим феноменом потврђују полазно становиште, 

‒ основна музичка писменост омогућава остварење баланса еглземпларности и 

целовитости, што је основни услов оспособљавања учитеља за остваривање 

наставе музичке културе према критеријумима прописаним законским актима и 

методичко‒дидактичким захтевима Методике наставе музичке културе. 
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 Модел претходног истраживања, у којем налазимо научно упориште за  наше 

тврдње, односи се на сагледавање поставке музичке писмености код деце узраста од 9 

до 11 година што представља циљну групу деце са којима учитељи раде. Поред тога, 

имамо и сагледавање историјског аспекта о резултатима музичког описмењавања 

учитеља код музичких методичара који су обележили српску историју музичке 

педагогије и омогућили континуитет музичке наставе у Србији. 

Историјски аспект сагледавања проблематике 

У специфичним историјским условима који су између осталог диктирали и 

развој музичког образовања у Србији, можемо констатовати да се од далеке 1824. 

године када је у Србију стигао први клавир на којем је свирала кћи Милоша 

Обреновића, па до оснивања прве музичке школе 1899. године, музичко образовање 

стицало различитом организацијом музичке наставе у општеобразовним и учитељским 

школама. На тај начин, управо су општеобразовне школе и школе за образовање 

учитеља сачувале континуитет музичког образовања у Србији, у складу са 

могућностима како историјским, тако и кадровским (Васиљевић, М. З, 2000). 

„Ако се вратимо два века уназад, на почетке музичког образовања у Кнежевини 

Србији, наћи ћемо прве добоше увезене из Аустроугарске у време када је европски 

класицизам достигао свој врхунац…” (Ђорђевић, 1922: 9‒12), а „Књажевско‒сербска 

банда креће у освајање линијског система уз помоћ свог капелника Шлезингера, у тек 

први увид у постојање пет линија и четири празнине...“(Ђурић-Клајн, 1981:98). Затим у 

таласима долазе учитељи музике из Чешке, безуспешно покушавајући да музичко 

осећање нашег поднебља, које је вековима почивало на усменом предању народне 

песме и свирке, подвргне строгим оквирима западне уметничке музике и приближи 

српском музичком сензибилитету тада страни „дур-мол“ систем. ” (Васиљевић, М. 

З,1985).  

Узимајући у обзир историјске оквире кадровског музичког образовања уз све 

потешкоће које је диктирала тешка историјско - социолошка ситуација, остаје 

чињеница да се миузички укус онога што називамо народним музичким „укусом“, није 

много изменио. Медији и даље у највећем размеру обликују музички укус и 

преференције, а ми не можемо бити задовољни. Почетно музичко образовање везано за 

делатност учитеља и даље остаје једини релевантни ресурс за борбу против неукуса, 
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односно борбу за поставку правих вредносних критеријума према свему ономе што се 

данас музички пласира преко свих врста медија. 

Због природе овог рада, задржаћемо се само на једном, историјски пресудном 

моменту. То је појава музичке педагогије Миодрага А. Васиљевића (1903‒1963), који је 

поставио реалне основе за стварање српске школе музичког описмењавања. 

У времену у којем је живео и стварао, Миодраг А. Васиљевић уочио је потребу 

стварања музичког кадра који је могао да унесе корените промене у основне школе, да 

би се од малена деловало на развој музикалности и музичког укуса деце, а  кроз 

музичку писменост. Национални правац музичке наставе изражен је код Васиљевића 

жељом да нотно певање постане доступно широким масама ученика у школама општег 

и музичког образовања. У његовој методологији присутна је тенденција ка 

упрошћавању, наслеђена од чешких узора. Васиљевићева метода је брзо прихваћена у 

учитељским школама и школама основног образовања. 

Опште музичко образовање у основним школама јесте оно од чега зависи општа 

музичка култура народа, а самим тим и стручно музичко образовање. Свестан ове 

чињенице, Миодраг А. Васиљевић 23. октобра 1939. године упућује захтев 

Министарству просвете (Архив М. А. Васиљевића, ф. 12/3) да се омогући одржавање 

једногодишњег Течаја за учитеље нотног певања у народним школама, желећи да 

установи националну школу нотног певања у општеобразовним школама.желећи да 

установи националну школу нотног певања у општеобразовним школама, 23. октобра 

1939. године упућује захтев Министарству просвете (Архив М. А. Васиљевића, ф. 12/3) 

да се омогући одржавање једногодишњег Течаја за учитеље нотног певања у народним 

школама. 

Објављује и уџбеник за општеобразовне и учитељске школе, са садржајима који 

се обрађују Функционалном методом – Нотно певање у теорији и пракси. У преданом 

раду на просвећивању учитеља и стварању музичке националне школе у 

општеобразовним школама, идеја водиља Миодрагу А. Васиљевићу била је развој 

опште музичке писмености и, преко народног музичког просвећивања, стварање 

погодног тла за развој, како музичке културе и писмености уопште, тако и стручног 

музичког образовања. Тек после Другог светског рата, тековине Васиљевићеве методе 

музичког описмењавања уноси и у стручну музичку наставу. Министарство просвете 

одобрило је Течај за учитеље у децембру 1939.године. У вези Течаја и Васиљевићевих 

уџбеника, јављали су се критике и коментари. 
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Сам Миодраг Васиљевић каже: „Записивање народних мелодија у свим 

културним земљама извршили су првенствено народни учитељи. Музичко дело наших 

народних учитеља било би највеће и најпоштованије, ако би се пронашао начин и 

пробудила воља да се учитељство за тај посао оспособи. Извршите ову обавезу према 

народу и према нашој култури.“ (Архив М.А.Васиљевића, ф.13/1).3

Станислав Коруновић, у чланку који је изашао у часопису Народна просвета, у 

децембру 1940.године, каже: „Певању се поклања онолико пажње колико је оно везано 

за школске приредбе и свечаности. Али за национално васпитање деце, а преко њих и 

читавог народа, такво „механичко“ певање није довољно и сматрамо да треба ићи 

даље..... Али, за готово све наше учитеље нотно певање је најболнија тачка њиховог 

стручног образовања. Учитељска школа, како она пре тако и она после рата не само да 

није оспособила учитеље да предају нотно певање у народној школи, него га није 

научила ни ноте да чита. Услед тога намеће се питање: може ли се нотно певање унети 

у наставни план за народне школе без претходне обуке учитеља?“ (Коруновић, 

1940:25-26)

О резултатима течаја најбољи увид добијамо из објављених чланака, које су 

писали они који су похађали течај или га на било који начин пратили. Од око стотину 

полазника, педесет четворо их је положило завршни испит. Да течај није био лак, 

сазнајемо из података о предметима који су се похађали на течају.4

„Утоку информативног предавања г. М. Васиљевића наступио је г. Миодраг 

Ранчић, учитељ, са својим ученицима првог разреда основне школе Краљица Марија у 

Београду. Г. Ранчић је приказао припрему за нотно певање у народним школама по 

методи г. Васиљевића. Затим је наступио г. Коруновић који је обрадио са својим 

ученицима нотно певање и музички диктат тако, да је једна од његових ученица 

записала непознату народну мелодију, коју је отпевао један учитељ из публике. Оба 

ова приказа била су право откровење за све присутне изасланике и учитеље који су га 

изводили... Иако не знају сва слова азбуке, деца су певала с табле оне тонове које је г. 

Ранчић написао словима, а не нотама.....деца су певала почетне тонове ових песама и 

3„Књижевни оглас народној школи; шаље проф.Миодраг Васиљевић, управник Повременог течаја за 
наставнике нотног певања у народним школама, Београд, VIII, Краљевића Томислава 15“. 
4„Остварена је настава  елементарне теорија музике, интонација, примењена методика наставе нотног 
певања, наука о хармонији (до алтерованих акорада) и двогласни контрапункт. Ове предмете предавао је 
Миодраг Васиљевић, а Срећко Кумар дириговање омладинским и дечјим хоровима, као и хорско 
певање.“(Архив М. А. Васиљевића, ф. 13/1). 
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по диктату наставника вршили именовање солмизације“ (Кумар, 1940:37/1940, II. 

607.12).

Велики ауторитет који је подржао Васиљевићев рад био је Јосип Славенски. 

Присутан као члан комисије за полагање завршног испита Течаја за учитеље, поред 

осталих похвала рекао је: „...стотину појмова о интервалима заменио је са седам 

функција и направио синтезу....прилагодио је методу нашем народном певању и 

тековинама савремене школе...“ (Архив М. А: Васиљевића, ф.19/4). Славенски даје 

Васиљевићевом раду обележје реформаторског карактера и тврди да оно испуњава 

педагошке, научне, уметиничке и национално-васпитне услове. 

Претходно истраживање 

Претходно истраживање5 односи се на примењено педагошко истраживање где 

су ученици основне школе од трећег до петог разреда прошли процес музичког 

описмењавања на традиционалним музичким основама уз иновацијске моменте на 

самом почетку музичког описмењавања. 

Узорак је био намеран, јасно одређен и прецизно дефинисан садржајем, обимом 

и временом.Популација која је била коначна или затворена - ученици 3.разреда ОШ 

„Јово Курсула“ у  Краљеву лонгитудинално праћени до своје 11. године.6

Сагледавањем квантитета и квалитета претходног музичког искуства детета 

били смо у могућности  да дефинишемо полазне позиције у настави почетног музичког 

описмењавања. Примарно претходно искуство које  нас је интересовало јесте 

предзнање и способности ученика, што директно утиче на музичко описмењавање. 

Предзнање се односи на појмове из музичке наставе које познају, а способности на 

активности које су способни да изведу у оквиру музичког функционисања (певање, 

свирање, препознавање и читање музичког текста на одређеном нивоу).7

5 Претходно истраживање обављено је у оквиру докторске дисертације, и оно је трајало четири године, 
почевши од 2005.  године у септембру, закључно са 2010. годином у јуну. 
6Поред ове групе ученика, исти процес прошли су и ученици четворогодишње основне музичке школе 
„Стеван Мокрањац“ у Краљеву, етномузиколошки одсек, одсек за народне дувачке инструменте, као и 
двогодишње основне музичке школе исте музичке школе, етномузиколошки одсек, одсек за изворно 
народно певање. Истраживање је трајало 5 година, 4 године наставе и још једна провере (с тим у вези, 
прошли смо две генерације двогодишње основне школе у музичкој школи). 
7За проверу претходног знања и способности користили смо Протокол везаног интервјуа, затим технику 
интервјуа и анкетирања са питањима постављеним у писаној форми на која се тако и одговара, а 
комбиновали смо питања затвореног и отвореног типа. 
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Како је у музичкој настави битна и конативно-афективна сфера личности детета, 

било је неопходно сагледати и личност детета у целини, њихову духовну потку и све 

оне карактеристике које суделују у доживљавању музике. Музичка способност састоји 

се од извесног броја стечених, међусобно повезаних понашања насталих кроз процес 

интеракције особе са музичким стимулусима током живота (Мирковић-Радош, 1996) -

од прве музичке информације и почетка упознавања музичког језика (оно што је мајка, 

или неко други близак певао детету у раном детињству), преко музичких садржаја које 

је дете сретало у вртићу, предшколској установи, дотадашњем школовању и, на крају, 

онога што дете од музичких садржаја среће у свом дому. То је, уз процену укуса, 

преференција и могућности естетског процењивања, представљало секундарно 

претходно искуство  деце са којом смо радили, што је посебно битно за 

општеобразовну школу. 8

Сагледавање карактеристика циљне групе донело је закључак да логичке 

структуре на основу којих појединац у оквиру наше циљне групе стиче сазнање (као 

систем мисаоних операција које се изграђују од детињства), најчешће нису 

одговарајуће или су недовољне. Облик мишљења морали смо стварати од почетка. 

Поставка основне музичке писмености на традиционалним тоналним основама у 

оваквом случају представљала је предност ‒ реч је о сопственом музичком наслеђу, 

колико год оно неосвештено било. Са друге стране, показало се да ће сам наставни 

процес бити успорен услед непостојања или постојања неодговарајућег претходног 

музичког искуства. Иако мелодијски обрасци ранијих искустава утичу на квалитет и 

структуру процеса којима мозак обрађује музичке информације (а ми на њих нисмо 

могли утицати) ово, срећом, није једини чинилац који учествује у детерминисању 

когнитивног развоја. Когнитивни развој зависи  и од организовања рада појединца и 

услова које одређује средина. Из Брунерове теорије учења (Вилотијевић, 1999: 243;

упоредити са: Стојановић, 2001: 102) сазнајемо да настава може остварити значајну 

улогу у интелектуалном развоју појединца само ако постоји склад између три развојне 

фазе, односно периода три начина представљања код детета: акционом, иконичком и 

8Технику скалирања користили смо у виду инструмената - скале процена и скале судова што је 
подразумевало испитивање ставова, мишљења, интересовања, емоционалних иестетских особина.Kако 
се ради о подручју музичке уметности, радило се о варијантама инструмената скалирања, прилагођеним 
настави музичке културе. Да бисмо стекли представу о музичком укусу деце применили смо варијанту 
скале процене Ликертовог типа (Банђур, Поткоњак, 2002) .За добијање представе о могућности деце за 
естетско процењивање применили смо варијанту скале судова (Банђур, Поткоњак, 2002) у виду листе 
придева као вербалних описа афективних доживљаја и једноставнијег вида промишљања о музици. Да 
бисмо стекли представу о преференцијама ученика применили смо поређење парова музичких одломака.  
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симболичком (узраст млађих разреда основне школе, када се  користи језик, а појмови 

који се користе бивају, према одређеним критеријумима, сложени по хијерархији те се 

комбинују). У нашем истраживању почели смо са децом која узрастом одговарају 

симболичком начину представљања. То значи да је у самој настави неопходно често 

„покривати“ и период прва два начина представљања јер у том периоду поимање 

садржаја који су нам у наставном процесу неопходни није  било примерено. Оваква 

реакција на реално стање у наставном процесу морала је бити што економичнија, па 

само за први период пропуштено компензовали првенствено покретима игре (који су 

касније конвертовани у покрете тактирања) и алтернативним удараљкама (прут и пар 

варјача), које симулирају ударе народних ударачких инструмената, а затим, за други 

период, пропуштено смо компензовали пружањем информација (вербалних, визуелних 

и аудитивних), апелујући на слојевиту симболику народног музичког стваралаштва. 

Иновацијски поступци у поставци елементарне музичке писмености 

У оквиру поставке основне музичке писмености увели смо покрет, у складу са 

критеријумима које налаже историјско‒етнолошки образац порекла игре у Срба. 

Покрет је био усклађен и примерен са процесом наставе при поставци елементарне 

музичке писмености.  Организација наставног процеса била је у оквиру четири етапе, 

где се прецизно дефинисала поставка наставне проблематике, затим садржаји наставе, 

као и активности. Прилог бр. 1: Приказ организације наставног процеса

Иновација се односи првенствено на садржаје наставе, а затим и активности 

везане за те садржаје. Организација музичког опажања полази од механизма издвајања 

компонената, а затим ка њиховој интеграцији – слагању у нове целине на основу 

симултаног и секвенцијалног повезивања елемената (Мирковић-Радош, 1996). Када је 

мелодија у питању, дете опажа структуралне карактеристике – односе висина и односе 

трајања тонова што се слива у јединствену целину. Предуслов за поимање музичке 

целине мелодије јесте поставка појединачних тонских висина, њихове 

функционалности, а затим њихово комбиновање додатно подстакнуто усвајањем 

специфичних мелодијских образаца народне мелодике. При сагледавању 

структуралних и опажајних одлика ритма, дете мора развити способност опажања 

основних удара пулсације као основе на којој се преко акцената групишу ритмички 

обрасци у целине формално дефинисане метром уз изражену каузалност са темпом. 

Када је у питању хармонија, најважније је слушно искуство стечено у одређеној 
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култури на основу којег се развија хармонско очекивање, типично за хармонску праксу 

те културе (Мирковић-Радош, 1996).

Најприроднији пут ка схватању јесте индуктивни пут – ученици непосредно 

примају музичке садржаје који ће учењем прећи у њихово искуство и предзнање, а на 

основу чега ће формирати правилне представе, појмове и на крају, законе на којима 

почива музички садржај који уче. Адекватно циљевима наставе, водили смо се 

потребом да се код ученика развију способности и вештине,те стекну знања. Прилог

бр. 2 : Начин вредновања резултата 

Постигнуће задовољавајућих исхода наставе, као потврда успешности, огледала 

се кроз резултате ученика: њихову оспособљеност да одговоре на задатке које пред 

њих поставља критеријум музичке писмености.  

Да бисмо прегледније приказали резултате наставе (ипак се ради о музичкој 

уметности која подразумева специфичнан вид интерпретације знања и способности 

коју није лако мерити на конвенционалан начин), имали смо неколико нивоа 

прикупљања података, а у складу с тим даћемо и преглед резултата:  

I ниво прикупљања података представљао је вредновање самосталног извођења 

музичке целине. Поседовање одређеног броја бројалица и песама (које су се певале и 

свирале) представљале су стварање звучних наслага и представа код деце као 

предуслова за наставу почетног музичког описмењавања. Оне су извођене уз кораке 

игре и ритмичку пратњу алтернативним удараљкама. Извођење самосталне целине 

вредновано је од првог тромесечја I године учења, а заокружено провером ове 

способности почетком завршне године учења.  

II  ниво прикупљања података представљало је мерење успешности и брзине 

реакције на поједине детаље компоненти музичке целине - препознавање, 

репродукцију и записивање појединачних тонских висина, како у оквиру народне 

тоналности, тако и у оквиру класичне тоналности. Убрзо после формирања основног 

звучног фонда научених бројалица и песама, у оквиру овог нивоа сакупљања података 

проверавали смо и способност препознавања мере музичке целине, најпре преко 

корака, а затим преко покрета тактирања. Обраћали смо пажњу на брзину реакције на 

основне ударе ритмичке пулсације и препознавање организације основних метричких 

образаца у музичку целину. 

III ниво прикупљања података представљао је праћење вештине савладавања 

интеграције елементарних компонената у мање музичке целине (музички мотиви и 

мотивске фразе), као и препознавање ритмичких фигура и метра преко записивања 
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ритмичке окоснице. Увод у проверу ових способности била је провера способности 

препознавања ритмичких и мелодијско-ритмичких мотива и мотивских фраза међу 

више понуђених одговора. 

IV ниво прикупљања података подразумевао је проверу певања из нотног текста 

примерене музичке целине, при чему се сагледавао ниво изграђене способности 

интеграције појединих компоненти у стварању представе о музичкој целини која се 

изводи, уз утврђивање каузалности резултата прикупљања података претходних нивоа 

у односу на последњи. Писмене провере знања и способности спроводили смо од I 

полугодишта I године учења, најпре са циљем да се што више повезује нотна слика и 

звук и да се провери спретност код увођења у писмено репродуковање музике, а 

временом и за проверу познавања музичких појмова и законитости. Прилог бр. 3.

Приказ захтева наставе у основној општеобразовној школи 

Анализа и интерпретација резултата истраживања 

После прикупљених података, формулисали смо начин оцењивања постигнутог, 

поново описним објашњењем због специфичности музичке наставе. 

Успешно би одговарало следећем опису - тачно у потпуности, дете у 

потпуности самостално и тачно изводи задатак који разуме према свим релевантним 

компонентама музичке целине. Половично успешно - углавном тачно али недостаје 

један или два тона при репродукцији или записивању, или није потпуно тачан мотив (у 

смислу неке тонске висине или ритмичког детаља) - дете има јасну представу, али није 

у стању да без грешака изведе самостално задатак - код тежих захтева, записана је или 

репродукована половина или више од половине задатка. Слабо - дете има представу, 

али је она непрецизна и не може без помоћи и подстицаја самостално извести задатак, 

или може са грешком и заустављањем. 
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Табела 1. Приказ резултата наставе

РЕЗУЛТАТИ 

ПРВИ НИВО 

ПРИКУПЉАЊА 

ПОДАТАКА 

ДРУГИ НИВО 

ПРИКУПЉАЊА 

ПОДАТАКА 

ТРЕЋИ НИВО 

ПРИКУПЉАЊА 

ПОДАТАКА 

ЧЕТВРТИ НИВО 

ПРИКУПЉАЊА 

ПОДАТАКА 

F % F % F % F %

Успешно 35 62,5 25 44,64 21 37,5 34 60,71

Половично 

успешно 
21 37,5 23 41,07 18 32,14 17 30,36

Слабо 0 0 8 14,29 9 16,07 5 8,93

Неуспешно 0 0 0 0 8 14,29 0 0

УКУПНО 56 100 56 100 56 100 56 100

Ако узмемо у обзир проценте под „успешно“ и „половично успешно“ добијамо 

јасну представу колико је ученика успело да одговори на задатке које смо стављали 

пред њих.  

Пад успешности код трећег нивоа провере успешности логичан је – ради се о 

захтевима решавања задатака на много вишем нивоу компетенције. Управо је то 

период, када је у настави музичког описмењавања неопходан сложени рад кроз 

вежбање на новим садржајима уз активирање реакција у оквиру музичког 

функционисања које подразумева специфичну менталну комбинаторику свих 

компоненти до тада постављених у декодирању музичке целине. Овај сложени процес 

почива на тако званом „музичком мишљењу“, односно „мишљењу звуком“. Сваки нови 

пример, треба упорно спроводити кроз фазе наставног поступка наставе музичког 

описмењавања: препознавање, интонирање и записивање појединачних тонова, мотива 

и мотивских фраза, препознавање мере, ритмичких фигура, итд. У оквиру тога треба да 

се води поступак тако да се адекватно делује на покретање, како асоцијативног 

механизма тако и свих менталних способности до тада припремљених и постављених. 

После тог периода, тако оствариваног, који је иначе у музичкој настави најтежи, 

можемо очекивати поновни пораст успешности, што се и десило. 
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Осврт на иновацијске елементе у оквиру наставних садржаја и 

активности и њихов утицај на успешност поставке основне музичке 

писмености 

У људској ортогенези, покрет је најстарији облик, како комуникације, тако и 

израза. Деца, по својој природи, воле да се изражавају покретом.  

Са психолошког аспекта, моторна вештина је нужан, мада не и довољан услов 

успешног музичког развоја. Такође, за значајне индивидуалне разлике међу децом у 

почетном учењу, често су одговорнији психомоторни чиниоци од музичких, као што 

неусклађеност ова два вида развоја (моторичког и музичког), могу имати негативне 

последице по исход процеса почетног учења (Мирковић-Радош, 1996).   Дечију потребу 

за покретом задовољили смо најједноставнијим корацима народне игре, као и 

примењеним и примереним симулацијама удара народних ударачких инструмената 

(прут висине до рамена детета, и пар варјача). Функционисање појединца при 

извођењу покрета у уској је вези са оним при извођењу тонско-ритмичке целине. Ова 

два вида изражавања често су  нераздвојиви у оквиру целокупног народног музичког 

израза како је од давнина живео и преживео до наших дана у оквиру наше музичке 

традиције.  

Примена корака народне игре има методичку оправданост, али је морала да 

испуни неке захтеве:  

‒ усклађеност са музичким материјалом који се користи у настави, 

‒ поштовање аутентичности порекла корака како се они јављају у нашој народној 

традицији, 

‒ синхронизација са применом алтернативних удараљки у настави ритма које су 

средство произашло из симулације удара народних ударачких инструмената, 

‒ синхронизација са осталим наставним активностима ‒ певањем и свирањем. 

Шта је простор у музици? Немамо простор, али имамо аудитивно поље које 

испуњава звук. Музичку целину одређују акценти ‒ од њих се формирају акцентске 

слике‒ ритам, а од ритма метар преко којег декодирамо формалну целину мелодијског 

израза. У опажању музичке форме нема кинeтике слушаоца, али се може говорити о 

посебној врсти„кретања“ кроз простор детермисаног временом потребним да се 

музичка целина изведе уоквиру метричке организације форме коју опажамо. 
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Путања, коју прелази тело или било који његов део у игри, истог облика и 

дужине прелази се у одређеним временским интервалима. Временске карактеристике 

кретања чине: 

‒ број моторних кретњи који чине целину (ритмичке јединице), 

‒ трајање појединих делова (мотиви, мотивске фразе, делови песме), 

‒ однос трајања појединих делова који чине целину (формална окосница песме), 

‒ време трајања целине (песма). 

Од међусобних односа просторних и временских карактеристика зависи брзина 

кретања (темпо). Временске и брзинске карактеристике у целини дају представу о 

карактеру кретања. Заједно са просторним оне одређују кинетичке карактеристике, а 

све заједно дају представу о форми и карактеру кретања, о тзв. „спољној слици 

кретања“ (Јоцић, 1995: 329).

Једна од веома битних чињеница јесте да се при игри деца крећу у оба смера - у 

десно и у лево, али и напред и назад, као  што чине и скокове. Ово је, поред осталих 

предности и велика помоћ у припреми диктата. Наиме, велики број нервних влакана 

„задужених“ за интервенцију и покретање леве стране тела завршава у десној 

хемисфери и обратно (Јоцић, 1995: 330). Последица тога је омогућен трансфер, 

односно пренос одређених „знања“ једне стране тела на другу. Музика тече. Док 

корачају у месту деца имају осећај да прате нешто што се креће. Када се они крећу, 

остају део тог тока док музика одлази кроз „звучни простор“ ‒ као што ће да седе на 

месту док записују музичку целину која се креће. Даље, крећу се ‒ напред, у месту, 

уназад, улево, удесно ‒у свим смеровима, као што су потребни сви смерови мисаоних 

операција код диктата. 

Резултати примене корака игре и алтернативних удараљки у првој етапи наставе 

почетног музичког описмењавања  следећи су: 

‒ убрзавамо схватање кретања музичке целине (простор деапстрахује време које 

се „не види и не чује“), 

‒ моторички конкретизујемо пулсацију (проток основних ритмичких јединица 

музичке целине), 

‒ ударима прута утврђујемо равномерност протока ритмичких јединица, 

‒ извођење ритма варјачама ствара представу о ритмичким дешавањима на 

протоку основне пулсације ‒ поимању односа трајања, 
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‒ стварање представе о метричким облицима музичке целине и, подупрто гласом 

при певању ‒ поимање акцентских слика (наглашавањем прве-ударом ноге, 

скоком), 

‒ синхронизација просторне представе са временском ‒ приближавање 

најнеухватљивије димензије музичке целине ‒ кретања кроз време, 

‒ припрема опажања диктата (кретање у обе стране, напред и назад у оквиру 

примања садржаја музичке целине коју прати покрет). 

Захваљујући покрету, а што се тиче саме наставе  добили смо на: 

‒ динамици часа, 

‒ подизању афективно‒конативне сфере на висок ниво ‒ ненавикла на покрет, 

најпре неспретна, деца почињу да се крећу у ритму и томе се радују, 

‒ квалитету певања, 

‒ квалитету меморије. 

Закључак 

У образовном профилу учитеља музичка писменост представља кључ 

декодирања музичке целине и самим тим омогућава циљ Методике наставе музичке 

културе. Баланс еглземпларности и целовитости на основу способности читања и 

писања музичке целине неопходан је услов за успешно обављање наставе музичке 

културе. Видели смо кроз Течај за учитеље уз приказ архивске грађе и периодике тог 

времена, да је овом проблему кроз историју већ прилажено и да је успешно решаван. 

Резултати истраживања показали су да је могуће олакшати и поспешити процес 

почетног музичког описмењавања. Иновацијски елементи који подразумевају покрет и 

алтернативне ритмичке удараљке свакако помажу у прихватању овог наставног 

процеса и добијању бољих резултата кроз краћи временски период. Разумевање 

основног мотивског садржаја отвара могућност разумевања музичке уметности као 

такве. Овај комплексан наставни процес је неопходно растумачити будућим 

учитељима на начин који ће се ослонити на усвајање и разумевање базичног језгра 

семантике музичког језика српског певања. Самим тим, омогућавамо разумевање 

музичке целине као такве јер, без обзира на инваријантност музичке целине, она 

почива на универзалној музичкој формули – тоналном центру ка којем гравитирају 

остале тонске функције. Како ће се формално афирмисати и којој ће врсти тоналности 

у односу на специфичне тонске комбинације припадати, није суштина проблематике. 
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Суштина је да научимо будућег учитеља да декодира музичку целину коју треба сам да 

схвати, а затим је пласира ученицима на оптималан начин.
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ПРИЛОЗИ 

Прилог бр. 1. Приказ организације наставног процеса 

ЕТАПА 

НАСТАВНОГ 

ПРОЦЕСА 

ПОСТАВКАНАСТАВНЕ  

ПРОБЛЕМАТИКЕ 

САДРЖАЈИ АКТИВНОСТИ 

I етапа 

ПРИПРЕМА 

мелодијска компонента: тонске 

висине ДО-СОЛ 

ритмичка компонента: основна 

ритмичка јединица, дводелна подела 

и адекватне паузе, 

метричке врсте 2,3,4 и 5/4. 

бројалице, 

народна песма, 

народна игра 

инструктивни материјал у 

народној тоналности, 

народни двоглас са лежећим 

тоновима 

певање, 

свирање, 

игра, 

ритмичка пратња 

алтернативним 

удараљкама 

II етапа 

- ПОСТАВКА 

- ОБРАДА 

-УТВРЂИВА- 

ЊЕ 

мелодијска компонента: до поставке 

народне дурске лествице 

ритмичка компонента: четвороделна 

подела ЈБ, пунктирана преко две 

јединице, синкопа 

народна песма и игра, 

инструктивни материјал у 

народној тоналности, 

двогласни примери 

певање, 

свирање, 

игра, 

ритмичка пратња 

алтернативним 

удараљкама, 

 усмена и писмена 

репродукција мањих 

музичких целина 

III етапа 

ВЕЖБАЊЕ НА  

НОВИМ 

САДРЖАЈИМА 

мелодијска компонента: презначење 

у класични дур 

ритмичка компонента: 

фигуре четвороделне поделе 

народна песма и игра, 

класична песма, 

инструктивни материјал 

народне и класичне дурске 

тоналности 

певање, 

свирање, 

игра, 

ритмичка пратња 

алтернативним 

удараљкама,  

усмена и писмена 

репродукција музичке 

целине 

IV етапа 

ВЕЖБАЊЕ НА 

НОВИМ 

САДРЖАЈИМА 

мелодијска компонента: нови 

тоналитети, молски тонски род-

народни и класични, паралелно 

функционисање у народној и 

класичној дурској и молској 

тоналности 

ритмичка компонента: 

троделни ритам 

народна и класична песма, 

инструктивни једногласни и 

двогласни материјал народне 

и класичне - дурске и молске 

тоналности 

певање, 

свирање, 

игра, 

ритмичка пратња 

алтернативним 

удараљкама,  

усмена и писмена 

репродукција музичке 

целине 
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Прилог бр. 2.  Начин вредновања резултата 

ОПЕРАЦИЈЕ 

УЧЕНИКА 

СТРУКТУРА 

НАСТАВНОГ 

ПРОЦЕСА 

ПОСТИГНУЋА  

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА КОЈЕ 

СЕ МЕРЕ - успешност и реакционо 

време 

опажање 

логичко меморисање 

стварање звучног фонда у 

свести 

продуктивна асоцијатив-

ност 

- припрема 

СПОСОБНОСТИ 

И 

ЗНАЊА 

репродуковање научених музичких 

целина певањем, свирањем и 

играњем 

 препознавање детаља и мањих 

целина на основу више понуђених 

одговора 

 решавање једноставних захтева са и 

са спољашњим деловањем и без 

њега на активирање асоцијативног 

система (препознавање, 

репродукција и записивање тонских 

висина, метра и једноставних 

ритмичких целина) 

 репродуковање мањих музичких 

целина са  спољашњим деловањем и 

без њега на активирање 

асоцијативног система 

репродуковање музичке целине са   

припремом и без ње - певање с листа 

и записивање диктата 

  писмена провера 

         знања и способности 

продуктивна асоцијатив-

ност 

поимање 

сазнавање 

- поставка 

- обрада 

схватање - утврђивање 

Продуктивна 

асоцијативност, поимање, 

сазнавање и схватање када 

се ови процеси одвијају 

брзо, уз достизање нивоа 

вештине у неким 

операцијама 

- вежбање на новим 

садржајима 

- поставка нових 

садржаја 

МУЗИЧКО 

МИШЉЕЊЕ 

сагледавање свих компоненти 

непознате музичке целине при 

извођењу на основу сопственог 

музичког искуства 

писмена провера знања и 

способности 

Позитиван став према учењу 

и солидно разумевање и 

процењивање сопственог, и 

од стране неког другог, 

музичког изражавања 

МОТИВАЦИЈА И 

ЕСТЕТСКИ 

КРИТЕРИЈУМ 

став према настави, склоности, муз 

укус преференције 

критеријум при сагледавању 

сопственог  музичког изражавања, 

али и од стране неког другог, 

репродуковања музичке целине, као 

и при слушању музике 
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Прилог бр. 3.  Приказ захтева наставе у основној општеобразовној школи 

ПЕРИОД 

НАСТАВНОГ 

ПРОЦЕСА 

НИВО 

ПРИКУП-

ЉАЊА 

ПОДА- 

ТАКА 

ПОСТИГНУЋА  

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

КОЈЕ СЕ МЕРЕ 

поставка народне 

дурске тоналности 

презначење у 

класичну дурску 

тоналност 

I

II

III

способности и 

знања 

музичко 

мишљење на 

нижем нивоу 

компетенције 

самостално извођење музичке целине 

препознавање, репродукција и записивање тонских висина 

препознавање, репродукција и записивање мотива и 

мотивских фраза 

писмена провера знања на нижем нивоу компетенције 

увод у диктат (лакши пример) 

увод у певање с листа (лакши пример) 

паралелно музичко 

функционисање у 

народној и класичној 

тоналности 

молски тонски род  

IV

музичко 

мишљење 

ритмички и мелодијско-ритмички диктат 

певање с листа 

ритмичко читање с листа 

двогласно певање 

писмена провера знања и способности 


