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САСТАВ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018 

Ђокић Теодора – школски психолог (координатор Тима) 

Вујновић Јелена – наставник флауте (записничар) 

Милојковић Борко – наставник клавира (члан) 

Павловић Милена – наставник клавира (члан) 

Поповић Марина – наставник клавира (члан) 

Симић Леа – наставник клавира (члан) 

Лалицки Луција – представник ШО (члан) 

Бијелић Наташа – представник СР (члан) 

Врачар Катарина – директор школе (члан) 

 

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018 

Током школске 2017/2018 године Тим за самовредновање рада школе обрадио је питања 

из три области вредновања квалитета. Током првог полугодишта путем скала процене за 

различите циљне групе обрађени су стандарди 2.1 и 2.7 из кључне Области 2 – Настава и 

Учење, док је у другом полугодишту рад усмерен на питања из Области 1. – Школски 

програм и Годишњи план рада и Области 3. – Образовна постигнућа ученика. 

 

ОБЛАСТ 2. – НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
 

У оквиру кључне Области 2. – Настава и учење, коју је потребно континуирано пратити, 

ове школске године Тим је донео одлуку да обради два стандарда вредновања – 2.1. 

Наставник примењује одговарајућa дидактичко-методичка решења на часу и 2.7. 

Наставник ствара подстицајну атмосферу за рад на часу. Имајући у виду досадашњу 

неприлагођеност коришћених индикатора музичким школама, где се настава већински 

одвија у индивидуалном облику, у оквиру целе Области 2. тврдње су преформулисане тако 

да на прави начин обухвате кључне аспекте наставе у музичкој школи.  

Анкетирање за одабране стандарде из кључне Области 2. спроведено је током првог 

полугодишта школске 2017/2018 у матичној згради ОМШ „Владимир Ђорђевић“, као и у 

издвојеном одељењу Школе, у Миријеву. Скале процене попуниле су 3 циљне групе – 

наставници (индивидуалне наставе и солфеђа), ученици и родитељи, а задавана је 

паралелна форма ових скала, ради могућности упоређивања резултата, чиме су омогућени 

додатни увиди. Свака тврдња процењивана је на две четворостепене скале – Тачност 

(присутност у наставној пракси) и Важност (значајност за квалитет наставе). У 

Прилогу 1. дати су примери упитника за различите циљне групе. 

Обрада анкета спроведена је коришћењем статистичког програмског пакета SPSS 21.0. 
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РЕЗУЛТАТИ 

Преглед резултата биће организован по циљним групама, а затим ће бити приказани и 

увиди стечени поређењем резултата различитих група, као и преглед по локацијама и 

стручним већима. 

Наставници 

У анкети је учествовало укупно 26 наставника (22 наставника индивидуалне наставе и 4 

наставника солфеђа). 

Индивидуална настава 

Наставници индивидуалне наставе већину тврдњи из Области 2. процењују као веома 

важне за квалитетно функционицање наставе (просечне оцене се крећу између 3.68 и 4.00, 

од максималних 4.00). Такође, већина наставника тврди да упражњава испитане аспекте у 

својој наставној пракси (просечне оцене у распону 3.64 – 3.94, од максималних 4.00). 

На Графикону 1. приказани су просечни скорови за тачност и важност за оба испитана 

стандарда, док се детаљни резултати по појединачним индикаторима могу пронаћи у 

Прилогу 2. 

 

Графикон 1. – Просечни скорови тачности и важности по стандардима, за наставнике 

индивидуалне наставе 

Чињеница да нема значајних разлика између скорова важности и тачности ни за један од  

два испитана стандарда, говори о томе да наставници сматрају да је њихова наставна 

пракса у великој мери у складу са овим стандардима. 
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Настава солфеђа 

Наставници солфеђа готово све тврдње из Области 2. сматрају веома важнима за 

квалитетно функционицање наставе (просечне оцене се крећу између 3.50 и 4.00, од 

максималних 4.00) и тврде да редовно упражњавају апсолутно све испитане аспекте у својој 

наставној пракси (просечна оцена износи максималних 4.00). 

На Графикону 2. приказани су просечни скорови за тачност и важност за оба испитана 

стандарда, док се детаљни резултати по појединачним индикаторима могу пронаћи у 

Прилогу 2. 

 

Графикон 2. – Просечни скорови тачности и важности по стандардима, за наставнике 

солфеђа 

Међу наставницима солфеђа нема значајних разлика између скорова важности и тачности 

ни за један од испитаних стандарда, што указује на то да и они сматрају да је њихова 

наставна пракса у великој мери усклађена са датим стандардима. Ни на једном 

појединачном индикатору такође нису уочене значајне разлике у оценама важности и 

тачности. 
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Ученици 

У истраживању је учествовало укупно 205 ученика, већински ученици другог циклуса 

школовања. Заступљени су ученици са свих стручних већа – клавир: 87 ученика (42.4%); 

гудачи: 49 ученика (23.9%); дувачи: 24 ученика (11.7%); хармоника: 21 ученик (10.2%); 

гитара: 22 ученика (10.6%); соло певање: 2 ученика (1.0%); као и ученици из матичне 

школе: 169 ученика (82.4%) и издвојеног одељења у Миријеву: 36 ученика (17.6%). Скале 

процене су задате ученицима у оквиру часова солфеђа. 

Индивидуална настава 

Попут наставника, ученици сматрају да аспекти описани у већини тврдњи из Области 2. 

доприносе квалитету наставе у великој мери (просечне оцене важности се крећу између 

3.23 и 3.92, од максималних 4.00). Они такође сматрају да њихови наставници 

индивидуалне наставе у задовољавајућој мери упражњавају већину испитаних аспеката у 

својој наставној пракси (просечне оцене тачности у распону 3.28 – 3.84, од максималних 

4.00). Добијени резултати указују на задовољавајуће стање у погледу већине аспеката, 

међутим, ваља се осврнути на одређене мањкавости. 

На Графикону 3. приказани су просечни скорови за тачност и важност за оба испитана 

стандарда, док се детаљни резултати по појединачним индикаторима могу пронаћи у 

Прилогу 2. 

 

Графикон 3. – Просечни скорови тачности и важности по стандардима, за ученике, у 

погледу индивидуалне наставе 
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Скорови важности и тачности међу ученицима не разликују се значајно ни за један од два 

испитана стандарда, што нам говори да и ученици увиђају да је пракса наставника 

индивидуалне наставе генерално усклађена са овим стандардима. Ипак, увидом у 

појединачне индикаторе, могу се идентификовати одређени аспекти у којима има места за 

незнатна побољшања. 

Када je у питању употреба одговарајућих дидактичко-методичких решења на часу 

(Стандард 2.1.) уочавају се следеће мањкавости: Иако се скорови важности и тачности не 

разликују када је у питању аспект истицања циљева часа на његовом почетку (Тврдња 

2.1.1.), уочава се број ученика (16.6%) који тврде да њихови наставници инструмента/соло 

певања то не упражњавају редовно у својој наставној пракси никако није занемарљив. 

Затим, сви ученици (100%) сматрају да је важно да им наставници дају јасна објашњења и 

прецизне смернице за вежбање код куће (Тврдња 2.1.2.1.), међутим 3% ученика тврди да 

њихови наставници индивидуалне наставе то не реализују на одговарајући начин. Такође, 

готово сви ученици (96%) сматрају да је важно да их наставници упућују како на 

најефикаснији начин да савладају одређену композицију (Тврдња 2.1.4.), али 7.5% њих 

тврди да њихов наставник то не ради у довољној мери. Детаљна анализа показала је се 

обухваћени аспекти не разликују за појединачна стручна већа, као ни за различите локације 

(матична школа и издвојено одељење). 

У погледу способности наставника да створи подстицајну атмосферу за рад на часу 

(Стандард 2.7) показује се да нема значајних разлика између скорова важности и тачности 

ни за један од појединачних индикатора. Међутим, детаљном анализом уочена је следећа 

мањкавост, која је карактеристична само за наставу у матичној школи: Скоро 90% ученика 

сматра да је веома важно да им наставник на часу омогућава да дају предлоге и постављају 

питања у вези са начинима извођења композиција (Тврдња 2.7.5.), али чак 17.2% њих 

сматра да би њихови наставници то могли чешће да практикују. 

Овде је спроведена и детаљнија анализа појединачних аспеката мотивисања ученика, чиме 

су стечени увиди у то на шта наставници, по мишљењу ученика, примарно стављају акценат 

приликом буђења мотивације. На Графикону 4. приказани су просечни скорови тачности по 

мишљењу ученика, за сваки од појединачних аспеката мотивације. 

Добијени резултати указују на то да наставници инструмента/соло певања највише пажње 

посвећују унутрашњој мотивацији ученика – готово сви наставници (97% одговора ученика 

су 3 или 4) истичу важност вежбања за остваривање сопственог потенцијала у извођењу, 

што је веома похвално. Велика већина наставника (93.6% одговора ученика су 3 или 4) 

истичу значај јавних наступа и такмичења, чиме пред ученике стављају јасне и временски 

одређење циљеве у вежбању, што је такође врло позитивно. Такође, велики број њих 

мотивише ученике сопственим ауторитетом (94.6% одговора ученика су 3 или 4), 
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навикавајући ученике да вежбају како би испунили њихова (наставничка) очекивања, што 

је својеврстан вид повезивања са учеником, за шта је индивидуална настава посебно 

погодна. У значајно мањој наставници инсистирају да ученик вежба за оцену (87.8% 

одговора ученика су 3 или 4), а најмањи део њих укључује задовољство породице као 

аспект мотивације (77.6% одговора ученика су 3 или 4). 

 

 

Графикон 4. – Просечни скорови тачности за различите аспекте мотивације, по мишљењу 

ученика, у погледу индивидуалне наставе 

Настава солфеђа 

Попут индивидуалне наставе, ученици процењују већину аспеката описаних у тврдњама из 

Области 2. као важне и када је у питању настава солфеђа (просечне оцене важности се 

крећу између 3.43 и 3.90, од максималних 4.00). Tакође, и за своје наставнике солфеђа они 

сматрају да у задовољавајућој мери упражњавају већину испитаних аспеката у својој 

наставној пракси (просечне оцене тачности у распону 3.45 – 3.91, од максималних 4.00). 

Резултати и у случају наставе солфеђа указују на задовољавајуће стање у погледу већине 

аспеката, али такође ваља размотрити одређене ситне мањкавости. 

На Графикону 5. приказани су просечни скорови за тачност и важност за оба испитана 

стандарда, док се детаљни резултати по појединачним индикаторима могу пронаћи у 

Прилогу 2. 
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Графикон 5. – Просечни скорови тачности и важности по стандардима, за ученике, у 

погледу наставе солфеђа 

Ни у случају наставе солфеђа скорови важности и тачности међу ученицима не разликују се 

значајно ни за један од два испитана стандарда. Такође, детаљнијим увидом утврђено је 

да ни за појединачне индикаторе нема значајних разлика, како на нивоу целе школе, тако 

ни одвојено по стручним већима и локацијама, што нам говори да настава солфеђа у 

великој мери задовољава очекивања ученика у погледу испитаних аспеката. 

Једино се за наставу солфеђа у издвојеном одељењу у Миријеву показују ситне мањкавости 

у погледу способности наставника да створи подстицајну атмосферу за рад на часу 

(Стандард 2.7), прецизније у погледу отвореног подстицања ученика да напредују, односно 

буђења њихове мотивације за учење (Тврдња 2.7.4.1.). Наиме, готово сви ученици (97.2%) 

верују да је овај аспект веома важан у настави солфеђа, али неколицина њих (8.3%) сматра 

да наставница не посвећује томе пажњу у довољној мери. 

И за наставу солфеђа урађена је детаљна анализа појединачних аспеката мотивисања 

ученика, ради стицања увида у то на шта наставници солфеђа, по мишљењу ученика, 

примарно стављају акценат приликом буђења мотивације за учење солфеђа. На Графикону 

6. приказани су просечни скорови тачности по мишљењу ученика, за сваки од појединачних 

аспеката мотивације. 

Разматрањем добијених резултата уочава се да наставници солфеђа генерално придају 

прилично висок и уједначен значај различитим аспектима мотивације ученика. Међутим, 

по процени ученика, наставници поклањају значајно мање пажње мотивисању за 
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такмичење из солфеђа (16.3% одговора су 1 или 2). Такође, када се упореде резултати за 

наставу солфеђа (приказани на Графикону 6.) и индивидуалну наставу (приказани на 

Графикону 4.), уочава се да, по мишљењу ученика, наставници солфеђа у значајно већој 

мери мотивишу ученике вишом оценом (93.1% одговора су 3 или 4), у односу на наставнике 

индивидуалне наставе (87.8% одговора су 3 или 4). 

 

 

Графикон 6. – Просечни скорови тачности за различите аспекте мотивације, по мишљењу 

ученика, у погледу наставе солфеђа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.74 3.75
3.45

3.72 3.76

1

2

3

4

Наставник 
подстиче 

ученике да 
напредују на 

различите 
начине

…истиче важност 
знања из 

солфеђа за 
напредак на 

часовима 
индивидуалне 

наставе

...да учествују на 
такмичењима из 

солфеђа

...да се труде да 
добију већу 

оцену

...да се труде да 
учине 

наставника 
задовољним и 

поносним
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Родитељи 

У анкети је учествовало укупно 126 родитеља. Заступљени су родитељи ученика са свих 

стручних већа изузев стручног већа соло певања – клавир: 43 родитеља (34.1%); гудачи: 20 

родитеља (15.9%); дувачи: 10 родитеља (7.9%); хармоника: 8 родитеља (6.4%); гитара: 9 

родитеља (7.1%); неодређено: 36 родитеља (28.6%); као и родитељи ученика из матичне 

школе: 113 родитеља (89.7%) и издвојеног одељења: 13 родитеља (10.3%). Анкете су 

прослеђене родитељима путем ученика у оквиру наставе солфеђа. 

Индивидуална настава 

Родитељи сматрају да аспекти описани тврдњама из Области 2. значајно утичу на квалитет 

наставе (просечне оцене важности се крећу између 3.84 и 3.96, од максималних 4.00). На 

основу искустава своје деце у Школи, као и на основу личних искустава у контакту са 

наставницима индивидуалне наставе, родитељи углавном процењују да они у 

задовољавајућој мери упражњавају већину испитаних аспеката у својој наставној пракси 

(просечне оцене тачности у распону 3.77 – 3.96, од максималних 4.00). Дакле, и резултати 

родитеља генерално указују на адекватно стање у погледу већине аспеката, уз одређене 

мање недостатке. 

На Графикону 7. приказани су просечни скорови за тачност и важност за оба испитана 

стандарда, док се детаљни резултати по појединачним индикаторима могу пронаћи у 

Прилогу 2. 

 

Графикон 7. – Просечни скорови тачности и важности по стандардима, за родитеље, у 

погледу индивидуалне наставе 
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Скорови важности и тачности се међу родитељима значајно разликују за стандард 2.1, док 

за стандард 2.7 нема значајних разлика1. Ипак, када се резултати осмотре одвојено по 

локацији, испоставља се да је значајна разлика за стандард 2.1 присутна само у матичној 

школи, док је у издвојеном одељењу у Миријеву присутна разлика на стандарду 2.7, која 

није уочљива на целом узорку. 

Родитељи генерално сматрају да у пракси наставника индивидуалне наставе има простора 

за додатни напредак у смислу примене одговарајућих дидактичко-методичких решења 

(Стандард 2.1). Конкретно, готово сви родитељи (96.8%) сматрају да је ефикасност 

наставника инструмента у раду са њиховом децом изузетно важна (Тврдња 2.1.4), али део 

њих (16.7%) верује да наставник њиховог детета на том пољу има још простора за напредак. 

Када је у питању стварање подстицане атмосфере за рад на часу (Стандард 2.7), родитељи 

су генерално задовољни. Ипак, увидом у скорове на појединачним индикаторима уочава 

се један акспект који је могуће усавршити. Наиме, велика већина родитеља (88.9%) види 

умеће наставника инструмента да мотивише ученика за вежбање као изузетно важну 

ставку (Тврдња 2.7.4.1), међутим, сваки пети родитељ (22.2%) сматра да наставник његовог 

детета може бити активнији у том погледу. 

 

Настава солфеђа 

Као и у случају индивидуалне наставе, родитељи процењују већину аспеката описаних у 

тврдњама из Области 2. као важне и за наставу солфеђа (просечне оцене важности се крећу 

између 3.88 и 3.97, од максималних 4.00). И за наставнике солфеђа они верују да у 

задовољавајућој мери упражњавају испитане аспекте у својој наставној пракси (просечне 

оцене тачности у распону 3.84 – 3.96, од максималних 4.00). Дакле, резултати и на овом 

месту указују на задовољавајуће стање у погледу већине аспеката. 

На Графикону 8. приказани су просечни скорови за тачност и важност за оба испитана 

стандарда, док се детаљни резултати по појединачним индикаторима могу пронаћи у 

Прилогу 2. 

                                                           
1 На Графикону 7. статистички значајне разлике су обележене заокруживањем 
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Графикон 8. – Просечни скорови тачности и важности по стандардима, за родитеље, у 

погледу наставе солфеђа 

Скорови важности и тачности се међу родитељима не разликују значајно ни за један од 

испитаних стандарда, као ни за појединачне индикаторе. 
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Компарација резултата различитих циљних група 

У оквиру овог одељка биће размотрене статистички значајне2 разлике у проценама 

тачности, односно присутности одређених аспеката у наставној пракси, између различитих 

циљних група (наставника, ученика и родитеља). Овакав вид поређења пружа могућност да 

исте аспекте наставног процеса посматрамо из различитих углова, те нам обезбеђује 

јасније сагледавање тренутног нивоа остварености испитаних наставних стандарда у нашој 

школи. 

Индивидуална настава 

На Графикону 9. приказане су просечне оцене различитих циљних група за индикаторе у 

оквиру стандарда 2.1. Наставник примењује одговарајућа дидактичко-методичка 

решења на часу. 

 

Графикон 9. – Просечни скорови тачности за стандард 2.1. у индивидуалној настави, 

приказани по индикаторима за различите циљне групе 

Добијени резултати указују да нам да ученици сматрају да су одређени аспекти наставног 

процеса испуњени у мањој мери него што то тврде наставници индивидуалне наставе. 

                                                           
2 Статистички значајне разлике размотрене у оквиру овог одељка обележене су на графиконима 
заокруживањем 
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2.1.2. Наставник даје упутства и објашњења 
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појмова (нпр. ритам, динамика, темпо, итд.)

2.1.4. Наставник упућује ученика како 
најлакше и најбрже да савлада композицију 
(користи ефикасне методе у објашњавању).

2.1.5. Наставник поступно повећава захтеве у 
вези са начином извођења композиција, као и 

сложеношћу програма.
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Конкретно, ученици очекују од наставника инструмента/соло певања већу ефикасност у 

смислу препоручивања најадекватнијих метода за брзо савладавање композиција.  

На Графикону 10. приказане су просечне оцене различитих циљних група за индикаторе у 

оквиру стандарда 2.7. Наставник ствара подстицајну атмосферу за рад на часу. 

 

Графикон 10. – Просечни скорови тачности за стандард 2.7. у индивидуалној настави, 

приказани по индикаторима за различите циљне групе 

Поређење резултата за овај стандард даје нам занимљиве увиде. Док наставници и 

родитељи углавном имају једнако виђење испуњености испитаних индикатора, ученици 

имају нешто ниже процене. Из таквих резултата може се закључити да је потребно да 

наставници обрате додатну пажњу када је у питању испољавање разумевања за осећања и 

потребе ученика, као и да ставе већи акценат на буђење мотивације код ученика на 

различите начине. Када је у питању реаговање наставника у случајевима када се јави 

међусобно неуважавање ученика, иако ученици генерално тврде да се такве ситуације 

веома ретко дешавају, они процењују да наставници у таквим околностима нису баш увек 

способни да реагују на најпримеренији начин, за разлику од наставника који верују да су 

њихове реакције увек у потпуности адекватне. 
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Настава солфеђа 

На Графикону 11. приказане су просечне оцене различитих циљних група за индикаторе у 

оквиру стандарда 2.1. Наставник примењује одговарајућа дидактичко-методичка 

решења на часу. 

 

Графикон 11. – Просечни скорови тачности за стандард 2.1. у настави солфеђа, приказани 

по индикаторима за различите циљне групе 

Када је у питању овај стандард, показује се да нема значајних разлика између процена 

различитих група, што нам говори о томе да ученици, родитељи и наставници солфеђа 

генерално сматрају да су у оквиру наставе солфеђа испитани аспекти заступљени у једнакој 

мери, односно да се у настави солфеђа генерално примењују одговарајућа дидактичко-

методичка решења.  

 

На Графикону 12. приказане су просечне оцене различитих циљних група за индикаторе у 

оквиру стандарда 2.7. Наставник ствара подстицајну атмосферу за рад на часу. 
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2.1.2. Наставник даје упутства и објашњења 
која су јасна ученицима.

2.1.3. Наставник објашњава ученицима 
значење битних музичких појмова (нпр. ритам, 
тоналитет, лествице, интервали, акорди, итд.)

2.1.4. Наставник упућује ученике како 
најлакше и најбрже да савладају градиво 

(користи ефикасне методе у објашњавању).

2.1.5. Наставник постепено задаје ученицима 
све сложеније вежбе (ритмичке, парлато и 

мелодијске).
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Графикон 12. – Просечни скорови тачности за стандард 2.7. у настави солфеђа, приказани 

по индикаторима за различите циљне групе 

Ни за овај стандард не јављају се значајне разлике у проценама различитих група, што нам 

указује да ученици, родитељи и наставници солфеђа сматрају да је атмосфера за рад на 

часовима солфеђа генерално подстицајна у задовољавајућој мери. 

 

Разматрање резултата по локацијама и стручним већима 

Детаљним увидом у одговоре ученика и родитеља по локацијама утврђено је да нема 

значајних разлика између матичне школе и издвојеног одељења у Миријеву у скоровима 

тачности ни за један од два испитана стандарда, како по питању индивидуалне наставе, 

тако ни по питању наставе солфеђа. 

Када су одговори размотрени одвојено по стручним већима, утврђено је да за стандард 2.1. 

не постоје статистички значане разлике међу стручним већима, ни за одговоре ученика, ни 

за одговоре родитеља, како по питању индивидуалне, тако ни по питању наставе солфеђа. 

С друге стране, за стандард 2.7. јављају се статистички значајне разлике међу одговорима 

ученика са различитих стручних већа у оквиру индивидуалне наставе. На Графикону 13. дат 
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2.7.1. Наставник показује поштовање према 
ученицима.

2.7.2. Наставник испољава разумевање за 
осећања и потребе ученика.

2.7.3. Наставник адекватно реагује на 
међусобно неуважавање ученикa у групи.

2.7.4. Наставник користи различите поступке 
за мотивисање ученика (унутрашња и 

спољашња мотивација).

2.7.5. Наставник подстиче ученике да 
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Наставници Ученици Родитељи



ОМШ „Владимир Ђорђевић“ – Београд               Извештај о самовредновању рада школе 2017/2018 
 

18 
 

је приказ скорова тачности за стандард 2.1. добијених од ученика по стручним већима за 

индивидуалну наставу. 

 

Графикон 13. – Просечни скорови тачности у одговорима ученика за стандард 2.7. у 

индивидуалној настави, приказани по стручним већима 

На основу датог графикона уочава се да се настава соло певања и дувачких инструмената 

истичу као нешто бољи од просека на овом стандарду, док се настава гитаре истиче као 

нешто лошија од осталих, па на том пољу има места за напредак. 

Генерално када се размотре налази по локацијама и стручним већима, може се закључити 

да су оцене, како од стране ученика, тако и од стране родитеља прилично уједначене, што 

говори о компактном функционисању целе школе по питању испитаних стандарда из 

области 2, што свакако видимо као предност. Наравно, места за ситна побољшања увек 

има. 

  

ГЛАВНИ НАЛАЗИ И ПРЕПОРУКЕ 

Овај одељак представља сажет приказ најзначајнијих закључака добијених анкетирањем 

различитих циљних група (наставника, ученика и родитеља) по питањима из Области 2. 

Настава и учење. Закључци су организовани у виду листе позитивних и слабих страна 

наставне праксе у нашој школи, за индивидуалну наставу, као и за наставу солфеђа. Такође, 

ове листе снага и слабости употпуњене су препорукама за побољшање датих аспеката у 

будућности. 
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ИНДИВИДУАЛНА НАСТАВА 

Јаке стране Слабости 

 Наставници у великој мери испуњавају 

очекивања ученика и родитеља по питању 

примене одговарајућих дидактичко-

методичких решења у раду, као и у 

погледу стварања подстицајне атмосфере 

на часу 

× Ученицима су потребне још прецизније 

смернице за вежбање код куће, они 

очекују да их наставник увек упути на 

најефикаснији начин за савладавање 

композиције која се обрађује  

 Ученици сматрају да их наставници 

третирају са поштовањем 
× По мишљењу ученика, наставници би 

требало јасније да истичу циљеве часа на 

самом почетку часа 

 Наставници се придржавају принципа 

поступности у раду, ученици сматрају да 

су захтеви које добијају усклађени са 

њиховим темпом савладавања градива 

× Нешто слабија отвореност наставника у 

матичној школи у погледу омогућавања 

ученицима да постављају питања и дају 

предлоге у вези са начином извођења 

композиција 

 Приликом мотивисања ученика за 

вежбање, наставници придају највећи 

значај остваривању учениковог 

сопственог потенцијала (унутрашња 

мотивација), а у великој мери вреднују и 

подстицајно дејство јавних наступа и 

такмичења 

× Родитељи ученика у матичној школи 

сматрају да наставници могу бити још 

ефикаснији у раду са њиховом децом  

(очекују прецизније смернице за 

вежбање), док родитељи из Миријева 

верују да би наставници могли да посвете 

још више пажње мотивацији ученика 

 Наставници успешно мотивишу ученике 

за вежбање сопственим ауторитетом (као 

узори) - велика већина ученика 

мотивисана је да вежба како би испунила 

наставничка очекивања 

× У мотивацији ученика, наставници слабије 

користе подстицајно дејство задовољства 

породице, иако на том пољу имају пуно 

простора (вредно вежбам – добро свирам 

– породица се поноси мојим успехом) 

 Наставници дувачких инструмената и соло 

певања позитивно се истичу по питању 

стварања подстицајне атмосфере за рад 

на часу 

× По мишљењу ученика гитаре, наставници 

имају простора за напредак по питању 

стварања подстицајне атмосфере за рад 

на часу 

 × Ученици очекују од наставника 

максимално разумевање када су у питању 

њихова осећања и потребе 
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НАСТАВА СОЛФЕЂА 

Јаке стране Слабости 

 Наставнице солфеђа у великој мери 

испуњавају очекивања ученика и 

родитеља, како по питању примене 

одговарајућих дидактичко-методичких 

решења у раду, тако и у погледу стварања 

подстицајне атмосфере на часу 

× Ученици очекују да их наставнице 

солфеђа још прецизније усмеравају у 

савладавању градива (препорука 

најефикаснијих техника за лакше 

савладавање ритмичких и мелодијских 

вежби) 

 Ученици углавном сматрају да наставнице 

солфеђа јасно истичу циљеве часа на 

његовом почетку (предност у односу на 

индивидуалну наставу) 

× По мишљењу ученика, наставнице 

солфеђа, у односу на наставнике 

инструмента, чешће као мотив за труд 

ученика користе већу оцену, с друге 

стране, од свих видова мотивације, оне 

најмање користе подстицајно дејство 

учешћа на такмичењима 

 Већина ученика сматра да наставнице 

солфеђа генерално дају јасна објашњења 

и користе познате изразе 

× Ученици очекују од наставница солфеђа 

максимално разумевање када су у питању 

њихова осећања и потребе, као и 

адекватно и правично реаговање у 

(ретким) ситуацијама када дође до 

размирица међу ученицима 

 

 

Општи закључак је да Школа генерално добро функционише по питању већине испитаних 

аспеката, али ради даљег напретка значајно би било усвојити следеће сугестије: 

 Ученицима је потребно континуирано обезбеђивати прецизне смернице за 

вежбање код куће и упућивати их на најефикасније начине за савладавање градива  

 У том смислу наставници индивидуалне наставе би требало да навикну 

ученике да се активно служе упутствима које добијају у бележницама. 

Приликом посете часовима од стране директора и психолога уочено је да 

ученици већински поседују бележнице, што је свакако позитивно, међутим, 

потребно је додатно се фокусирати на садржински аспект тих белешки - 

обезбедити што бољу разумљивост, одређеност и употребљивост упутстава 

које наставници дају ученицима за вежбање код куће. Прављење различитих 

ознака у самим нотама, употреба разнобојних маркера за истицање битних 

места такође се виде као веома добар начин за навикавање ученика да 



ОМШ „Владимир Ђорђевић“ – Београд               Извештај о самовредновању рада школе 2017/2018 
 

21 
 

обраћају пажњу на битне аспекте (нпр. динамика, артикулација, темпо) при 

читању нотног текста. 

 За наставу солфеђа препоручљива је употреба различитих илустрација и 

шема за систематизацију градива које се могу пронаћи путем интернета, или 

их наставници самостално могу креирати. Такве шеме пожељно је истаћи на 

видном месту у учионицама, како би биле доступне ученицима током 

наставе. Такође, на интернет страници МШ „Даворин Јенко“ у оквиру одељка 

„Настава“ доступни су онлајн квизови за солфеђо у оквиру којих ученици могу 

вежбати препознавање нота, тоналитета, интервала и акорда и вежбати 

нотацију. Свакако би било корисно повремено укључити такве интерактивне 

садржаје у наставу. С обзиром на постојеће техничке ресурсе у нашој школи, 

ученици би за сада могли повремено заједнички решавати овакве квизове на 

часовима уз употребу пројектора - за најбољи ефекат могу се поделити у две 

или више такмичарских екипа, тако би ученици били подстакнути да и код 

куће самостално решавају ове квизове и на тај начин вежбају градиво, 

притом им наставнице могу поставити и специфичан захтев као домаћи, нпр. 

да вежбају док не постигну одговарајући скор тј. оцену. 

 Добијени резултати указују нам на то да ученици сматрају да наставници у оквиру 

индивидуалне наставе мање прецизно дефинишу циљ часа од наставника солфеђа, 

што се поклапа са увидима који су добијени приликом посете настави. Наиме, 

наставници индивидуалне наставе неретко пропусте да истакну циљ часа на 

његовом почетку, водећи се тиме да ће наставити обраду композиција које су 

радили на претходним часовима и да нема потребе то наглашавати. Међутим, 

пожељно би било прецизирати на којим конкретним аспектима композиције ће се 

посебно радити тог часа (нпр. вежбање уз метроном, вежбање динамике, 

фокусирање на деоницу леве руке на клавиру, итд.), на тај начин се ученик већ на 

почетку часа припрема за оно што га очекује, свестан је шта треба да постигне и 

спремнији је да усваја градиво. Осим тога, потребно је континуирано наглашавати 

значај и улогу усвиравања (различите техничке вежбе, скале, арпеђа, акорди, итд.), 

као обавезног вида припреме за главни део часа. 

 Ученицима је потребно континуирано омогућавати да буду активни субјекти на часу 

– да постављају питања, дају коментаре и предлоге у вези са градивом. Нарочито 

индивидуална настава пружа могућност активно за учешће ученика у сваком 

моменту часа, међутим, не може се од свих ученика очекивати да спонтано буду 

ангажовани на том пољу. Дакле, потребно је да наставник отворено подстиче 

ученика да поставља питања, да га охрабрује да предлаже и преиспитује различите 

начине за извођење одређених места у композицијама (нпр. испробавање 

различитих прстореда, како би ученик активно истраживао и уз наставникову помоћ 
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усвојио најадекватније решење). Такво преиспитивање и потврђивање идеалан је 

вид активног учења, које без сумње омогућава квалитетније знање, односно боље 

задржавање навежбаног – ученицима постаје јасно шта треба да практикују, које 

предности у извођењу им такво решење доноси, а науче и шта треба да избегавају. 

 Мотивација ученика је увек актуелна тема, а овим истраживањем добијени су 

значајни увиди по питању употребе различитих облика мотивације. 

 Наставници индивидуалне наставе при мотивацији ученика примарно истичу 

значај остваривања њиховог сопственог извођачког потенцијала (унутрашња 

мотивација) и активно користе подстицајно дејство јавних наступа и 

такмичења – таква пракса је врло похвална и треба је у будућности наставити. 

Школа на том пољу активно ради – током протекле школске године повећан 

је број јавних наступа ученика, као и учешћа на такмичењима, а школа је 

организовала и два нова међународна такмичења (опширнији прикази 

успеха ученика на такмичењима за текућу школску годину дати су у одељку 

који се односи на Област 3. – Образовна постигнућа ученика). 

 Резултати показују да наши наставници у великој мери мотивишу ученике и 

сопственим професионалним ауторитетом, што је такође веома похвално. 

Великој већини ученика је јако битно да испуне очекивања свог наставника 

приликом извођења композиције – наставници остварују квалитетан однос 

са ученицима и представљају за њих неку врсту узора. 

 Вид мотивације који би наставници могли додатно да искористе јесте 

подстицајно дејство задовољства породице (родитељи по правилу уживају у 

успесима своје деце, а код извођачких делатности то посебно долази до 

изражаја). Приликом припрема за јавни наступ, може бити корисно да га 

наставник подстакне ученика да замисли како га неко од чланова породице 

или блиских пријатеља слуша из публике – мотивација ће бити појачана, а он 

ће вредније вежбати како би их учинио поносним. 

 Ученици су на солфеђу више мотивисани оценом у односу на индивидуалну 

наставу, што је у одређеној мери и разумљиво, с обзиром на то да је на 

солфеђу оцена главни одраз провере знања (нема јавних наступа). Међутим, 

треба континуирано инсистирати да у први план избије унутрашња 

мотивација ученика за развијање музичке писмености, која ће вишеструко 

позитивно утицати на извођаштво ученика. Да би се то постигло нужно је на 

посредан начин истаћи значај знања из солфеђа за напредак на 

инструменту/соло певању (међупредметна корелација). У том смислу 

препоручљиво је подстицати што већи број ученика да се припремају за 

такмичења из солфеђа, јер када уложе додатни рад у стицању теоријских 
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знања, моћи ће лако да примете позитиван ефекат у својој извођачкој пракси 

(нпр. при читању с листа). 

 Ученици од наставника очекују максимално разумевање када су у питању њихова 

осећања и уважвање њихових потреба. Посебно у оквиру индивидуалне наставе 

увек треба тежити изградњи односа поверења са учеником – пружити им прилику 

да се пожале на нешто, да затраже савет, и слично. На тај начин посредно расте 

ауторитет наставника, што се позитивно одражава на мотивацију и повећава 

ангажовање ученика. Разумевање је подједнако важно и на часовима солфеђа, где 

је потребно да наставник пружи адекватну пажњу сваком од ученика у групи и 

помогне им у превазилажењу евентуалних тешкоћа у усвајању градива. 

 Поред разумевања, ученици од наставника очекују и правичност. То нарочито 

долази до изражаја у ситуацијама када дође до размирица међу ученицима. Иако 

се из одговора ученика примећује да су такве ситуације у нашој школи релативно 

ретке (десе повремено у оквиру групне наставе или на ходнику), важно је да 

реакције наставника у тим приликама буду адекватне. Најбоље је пружити сваком 

ученику прилику да образложи своје поступке и сам да предлог за решење 

ситуације. На располагању наставницима у таквим приликама увек стоје и школски 

психолог, као и Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања. 
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ОБЛАСТ 1. – ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 
 

У оквиру Области 1. – Школски програм и годишњи план рада самовредновање је  

извршено прегледом садржаја датих докумената уз коришћење чек-листе. Анализиран је 

Годишњи план рада за школску 2017-18 годину, као и важећи Школски програм (2014-15 

до 2017-18). 

У табели испод дата је чек-листа са стандардима и индикаторима која је коришћена 

приликом самовредновања у овој области. 

 

1.1. Школски програм и Годишњи план рада школе сачињени су у складу са прописима. 

1.1.1. Школски програм садржи све законом предвиђене елементе.   
1.1.2. Школски програм је сачињен на основу наставног плана и програма.   
1.1.3. Годишњи план рада школе сачињен је на основу Школског програма.   
1.1.4. Глобални/годишњи планови наставних предмета саставни су део Годишњег плана 

рада школе.   

1.1.5. Годишњи план рада школе садржи Посебне програме васпитног рада.   

1.2. Елементи Школског програма и Годишњег плана рада школе међусобно су усклађени. 

1.2.1. У Годишњи план рада школе уграђен je Акциони план Школског развојног плана за 

текућу годину.   
1.2.2. У Годишњем плану рада школе оперативно су разрађени структурни елементи 

Школског програма.   
1.2.3. Програми наставних предмета су међусобно садржајно усклађени у оквиру сваког 

разреда.   
1.2.4. Програми наставних предмета су међусобно временски усклађени у оквиру сваког 

разреда.   
1.3. Годишњи план рада школе омогућава остварење циљева и стандарда образовања и 

васпитања. 

1.3.1. У Годишњим плановима наставних предмета наведени су циљеви учења по 

разредима.   
1.3.2. Годишњи планови наставних предмета садрже образовне стандарде. / 

1.3.3. У Годишњим плановима наставних предмета предвиђена је провера остварености 

прописаних образовних стандарда или циљева учења наставног предмета наведених у 

наставном програму. 

/ 

1.3.4. У Оперативним/месечним плановима наставника наведено је којим садржајима ће 

се остварити циљеви учења предмета у датом разреду.   
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1.4. Школски програм и Годишњи план рада школе усмерени су на задовољење различитих 

потреба ученика. 

1.4.1. Годишњи план рада школе садржи листу изборних предмета која је сачињена на 

основу постојећих ресурса. 
/ 

1.4.2. Наставници су прилагодили Годишњи план рада школе специфичностима 

индивидулне и групне наставе.   
1.4.3. У Годишњем плану рада школе предвиђен је план израде ИОП-а на основу анализе 

напредовања ученика у учењу.   
1.4.4. Факултативни програми и план ваннаставних активности сачињени су на основу 

интересовања ученика и постојећих ресурса.   
1.4.5. У Годишњем плану рада школе наведене су одговорности, динамика и начин 

реализације Програма заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања.   
1.4.6. Школски програм садржи посебне програме за двојезичну популацију ученика. / 

 

На основу извршеног прегледа утврђено је да су испитани стандарди у потпуности 

задовољени. 

Напомињемо да поједини индикатори нису применљиви за процену у основној музичкој 

школи. Наиме, за ОМШ не постоје прописани стандарди постигнућа, затим у ОМШ не 

постоји листа изборних предмета, не постоје ни одељења, већ класе, тако да је Годишњи 

план рада прилагођен специфичностима индивидуалне (инструменталне) и групне 

(теоретске) наставе; такође, с обзиром на то да је наша школа лоцирана у центру Београда, 

нема потребе за постојањем посебног програма за двојезичну популацију ученика. 

Имајући у виду да је нови Школски програм (2018-19 до 2021-22) у припреми у току вршења 

ове анализе Тим за самовредновање рада школе активно сарађује са Стручним активом за 

развој Школског програма, дајући сугестије за његово унапређење у смислу повећања 

прегледности самог документа. 
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ОБЛАСТ 3. – ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
 

За Област 3. – Образовна постигнућа ученика самовредновање је извршено употребом 

чек-листе индикатора, која је обухватила само Стандард 3.2. – Школа континуирано 

дориноси већој успешности ученика. Индикатори који се односе на Стандард 3.1. – Успех 

ученика показује да су остварени образовни стандарди. изостављени су из анализе, јер 

образовни стандарди за основне музичке школе у Републици Србији нису прописани, а не 

постоји ни завршни/национални испит за основне музичке школе, који би омогућио 

поређење успеха наших ученика са ученицима других школа у Републици. 

Узимајући у обзир специфичности музичких школа, постојећу листу индикатора смо 

допунили, тако да обухвати анализу броја ученика који су настављају школовање у средњој 

музичкој школи и њихових успеха на пријемним испитима, као и анализу успеха ученика на 

такмичењима. 

У табели испод дата је чек-листа са индикаторима за Стандард 3.2 која је коришћена 

приликом самовредновања у овој области, а додатни индикатори у табели су осенчени. 

 

3.2. Школа континуирано доприноси већој успешности ученика. 

3.2.1. Школа примењује поступке којима прати успешност ученика.   

3.2.2. Број ученика који су напустили школовање је исти или мањи у односу на прошлу 

школску годину.   

3.2.3. Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу.   

3.2.4. Ученици за које је сачињен ИОП остварују напредак у складу са циљевима 

постављеним у плану.   

3.2.5. Ученици који су укључени у додатни рад остварују напредак у складу са 

постављеним циљевима.   

3.2.6. Просечни резултати ученика на завршним испитима бољи су у односу на претходну 

школску годину.   

3.2.7. Број ученика који су уписали средњу школу исти је или већи у односу на прошлу 

школску годину.   

3.2.8. Успех ученика на пријемим испитима за средњу школу бољи је у односу на 

претходну школску годину. 
   / 

3.1.7. Резултати ученика на такмичењима бољи су у односу на претходну школску годину.   
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Анализа је извршена у јуну месецу, на основу доступне школске документације – дневника 

рада наставника, статистичких и обрачунских листа, извештаја Тима за инклузивно 

образовање, записника о полагању завршних и годишњих испита, извештаја о реализацији 

Годишењег плана рада за протеклу школску годину, евиденције о ученицима који су 

наставили школовање у средњој музичкој школи и евиденције о учешћу ученика на 

такмичењима. 

Школа континуирано прати успешност ученика – у оквиру извештаја о реализацији 

годишњег плана рада води се евиденција о кретању бројног стања ученика током године, 

као и евиденција просечних оцена, на нивоу класа и за целу школу. Тим за инклузивно 

образовање води евиденцију о напредовању ученика који се образују по ИОП-у. Школски 

психолог води детаљну евиденцију о учешћу ученика на такмичењима, као и о ученицима 

који су наставили школовање у средњој школи. Успеси ученика благовремено се објављују 

и на интернет страници, на огласним таблама, као и на Фејсбук страници школе. 

Број ученика који су напустили школовање током школске 2017/18 године износи 26 (5.1% 

од укупног броја уписаних) и значајно је мањи у односу на претходну школску годину, када 

је износио 46 (8.6%). 

Евиденција из дневника показује да ученици који похађају допунску, као и они који 

похађају додатну наставу остварују очекивани напредак. На основу извештаја Тима за 

инклузивно образовање утврђено је да је једна ученица клавира која је ове године убрзано 

напредовала, похађајући наставу по ИОП-у 3 успешно савладала градиво и остварила 

напредак у складу са циљевима постављеним у плану. 

Кретање успеха ученика анализирано је путем два показатеља – општег успеха за ученике 

од II до VI разреда и општег успеха ученика завршних разреда. На Графикону 14. приказани 

су просеци општег успеха за ученике од II до VI разреда у последње две школске године, на 

нивоу целе школе и одвојено по стручним већима. 

 

Графикон 14. – Просеци општег успеха за ученике од II до VI разреда за последње две 

школске године 
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На основу података са графикона може се закључити да је општи успех на нивоу целе школе 

у 2017/18 години нешто виши у односу на претходну школску годину. Такође, општи успеси 

за сва стручна већа су или повећани или су остали на истом нивоу школској 2017/18 години, 

а најуочљивије је повећање за стручно веће дувача. 

На Графикону 15. приказани су просеци општег успеха ученика завршних разреда у 

последње две школске године, на нивоу целе школе и одвојено по стручним већима. 

 

Графикон 15. – Просеци општег успеха ученика завршних разреда за последње две 

школске године 

Као и у случају претходног графикона, види се да је општи успех ученика завршних разреда 

на нивоу целе школе у 2017/18 години знатно виши у односу на претходну школску годину. 

Такође, општи успеси завршних разреда повећани су за сва стручна већа, при чему је 

најуочљивије повећање за стручно веће хармонике. 

Овогодишњи број ученика који настављају музичко школовање у средњој музичкој школи 

остао је на истом нивоу као претходне године – ове године средњу музичку школу је 

уписало је 10 од укупно 60 ученика завршних разреда (16.7%), док је претходне године тај 

број износио 13 од 79 ученика (16.5%). Додатни показатељ који смо по први пут 

анализирали ове године је успех наших ученика на пријемним испитима за СМШ. Имајући 

у виду да за ОМШ не постоји завршни испит на нивоу Републике, сматрамо да су успеси 

ученика на пријемним испитима за СМШ један од најбољих показатеља квалитета 

образовања које ученици стичу у нашој школи. С обзиром на то да смо ове године по први 

пут евидентирали поене са пријемног испита које су остварили наши ученици (просечан 

број поена износи 264 до максималних 300), анализа кретања овог вида успешности биће 

нам доступна тек од наредне школске године. 

На крају, извршена је и анализа освојених награда на такмичењима у последње две 

школске године. Током школске 2017/18 године наши ученици су на разним такмичењима 

ван школе освојили чак 89 признања (4 звања Лауреата, 58 првих награда, 16 других 
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награда, 9 трећих награда и 2 признања другог типа), што је повећање од чак 48% у односу 

на претходну школску годину, када је освојено 60 признањa (2 звања Лауреата, 43 првe 

наградe, 11 других награда, по једна трећа и Похвала и једно признање другог типа). 

На Графикону 16. приказано је кретање броја награда по стручним већима у последње две 

школске године.  

 

Графикон 16. – Број награда на такмичењима по стручним већима за последње две 

школске године 

За већину стручних већа приметно је знатно повећање броја награда у односу на претходну 

школску годину, једино је код хармонике и солфеђа ове године мање награда. Такође, Хор 

ове године није учествовао на такмичењима, али је зато гудачки оркестар узео учешће на 

ФМБШС у Књажевцу. 

На Републичком такмичењу музичких и балетских школа Србије 2018 наша школа је заузела 

високо треће место међу ОМШ по критеријуму квалитета награда, док смо претходне 

године били на четвртом месту. Обе године смо имали по једног ученика са звањем 

Лауреата.  

На Фестивалу музичких и балетских школа Србије 2018. у Књажевцу наша екипа солиста 

освојила је све четири прве награде, а прву награду добио је и Гудачки оркестар. Школа је 

у укупном пласману и ове, као и претходне године освојила I награду (Зрењанин 2017 - 

94.93 поена; Књажевац 2018. - 93.51 поена) 

На основу свих извршених анализа Тим доноси закључак да школа у потпуности испуњава 

испитани стандард, односно да на свим нивоима активно доприноси повећању 

успешности ученика. 
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ДОДАТАК 
 

Прилог 1. Пример упитника коришћених у анкетирању различитих циљних група 

Кључна област: НАСТАВА И УЧЕЊЕ – УПИТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ ИНДИВИДУАЛНЕ НАСТАВЕ 

Молимо Вас да одговорите на следећа питања процењујући ТАЧНОСТ датог исказа, односно степен 

присутности у вашој наставној пракси, као и његову ВАЖНОСТ за квалитетено функционисање 

наставе по Вашем мишљењу. 

Приликом оцењивања користите 

следеће скале:  

 

 

ВАЖНО  ТАЧНО 

1 2 3 4 
На почетку часа укратко објасним ученику шта ћемо радити тог дана и на 
шта треба да обрати посебну пажњу. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Дајем ученицима јасна објашњења и пружам прецизна упутства за 
самостално вежбање. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 Трудим се да се јасно изражавам на часу и користим познате термине. 1 2 3 4 

1 2 3 4 
Током обраде композиције, редовно објашњавам ученицима значење 
битних музичких појмова (нпр. ритам, динамика, темпо, итд.) 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Користим ефикасне методе у подучавању и увек се трудим да упутим 
ученике како најлакше и најбрже да савладају композицију. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 Постепено задајем ученицима све сложенији програм. 1 2 3 4 

1 2 3 4 
Поступно повећавам захтеве у вези са извођењем композиције (нпр. прво 
из нота, по деловима, затим у целини, па напамет, у бржем темпу, итд.) 

1 2 3 4 

1 2 3 4 Увек показујем поштовање према ученицима. 1 2 3 4 

1 2 3 4 Увек имам разумевања за осећања и потребе ученика. 1 2 3 4 

1 2 3 4 
Уколико дође до међусобног неуважавања или сукоба међу ученицима, 
одмах реагујем и трудим се да што брже решим проблем. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

Користим различите поступке за мотивисање ученика (унутрашња 
мотивација: остваривање сопственог потенцијала; спољашња мотивација: 
такмичења, јавни наступи, већа оцена, задовољство наставника, 
задовољство породице). 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Подстичем ученике да постављају питања и дају предлоге у вези са 
начином извођења композиције (нпр. прсторед или динамика). 

1 2 3 4 

 
ХВАЛА НА САРАДЊИ! 

 

      ВАЖНО       ТАЧНО/ПРИСУТНО 

1 – неважно 
2 – мало важно 
3 – важно 
4 – веома важно 

1 – нетачно/није присутно 
2 – у мањој мери тачно/присутно 
3 – у већој мери тачно/присутно 
4 – у потпуности тачно/присутно 
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Кључна област: НАСТАВА И УЧЕЊЕ – УПИТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ СОЛФЕЂА 

Молимо Вас да одговорите на следећа питања процењујући ТАЧНОСТ датог исказа, односно степен 

присутности у вашој наставној пракси, као и његову ВАЖНОСТ за квалитетено функционисање 

наставе по Вашем мишљењу. 

Приликом оцењивања користите 

следеће скале:  

 

 

ВАЖНО  ТАЧНО 

1 2 3 4 На почетку часа укратко објасним ученицима шта ћемо радити тог дана и 
на шта треба да обрате посебну пажњу. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 Дајем ученицима јасна објашњења и пружам прецизна упутства за 
самостално вежбање. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 Трудим се да се јасно изражавам на часу и користим познате термине. 1 2 3 4 

1 2 3 4 Редовно објашњавам ученицима значење битних музичких појмова (нпр. 
ритам, тоналитет, лествице, интервали, акорди, итд.) 

1 2 3 4 

1 2 3 4 Користим ефикасне методе у подучавању и увек се трудим да упутим 
ученике како најлакше и најбрже да савладају градиво. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 Постепено задајем ученицима све сложеније вежбе (ритмичке, парлато и 
мелодијске). 

1 2 3 4 

1 2 3 4 Увек показујем поштовање према ученицима. 1 2 3 4 

1 2 3 4 Увек имам разумевања за осећања и потребе ученика. 1 2 3 4 

1 2 3 4 
Уколико дође до међусобног неуважавања или сукоба међу ученицима, 

одмах реагујем и трудим се да што брже решим проблем. 
1 2 3 4 

1 2 3 4 
Користим различите поступке за мотивисање ученика (спољашња 
мотивација: такмичења, већа оцена, задовољство наставника; истицање 
значаја знања из солфеђа за напредовање на инструменту/соло певању). 

1 2 3 4 

1 2 3 4 Подстичем ученике да постављају питања и дају коментаре у вези са 
градивом. 

1 2 3 4 

 

ХВАЛА НА САРАДЊИ! 

 

 

      ВАЖНО       ТАЧНО/ПРИСУТНО 

1 – неважно 
2 – мало важно 
3 – важно 
4 – веома важно 

1 – нетачно/није присутно 
2 – у мањој мери тачно/присутно 
3 – у већој мери тачно/присутно 
4 – у потпуности тачно/присутно 
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УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ – ОБЛАСТ НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Пред тобом је упитник за процену квалитета наставе у музичкој школи. Анкета је анонимна и 

резултати се користе искљичиво за израду извештаја о Самовредновању рада школе. 

Упитник је подељен у два одељка, прва страница се односи на ЧАСОВЕ ИНСТРУМЕНТА/СОЛО 

ПЕВАЊА, а друга на ЧАСОВЕ СОЛФЕЂА. 

Значење скала: 

ВАЖНО: 

1 – неважно; 2 – мало важно; 3 – важно; 4 – веома важно. 

ТАЧНО/ПРИСУТНО: 

1 - нетачно/није присутно (наставник/ца то никада не ради); 2 - у мањој мери тачно/присутно 

(наставник/ца то понекад ради); 3 – у већој мери тачно/присутно (наставник/ца то углавном 

ради); 4 – потпуно тачно/присутно (наставник/ца то увек ради). 

ВАЖНО ЧАСОВИ ИНСТРУМЕНТА / СОЛО ПЕВАЊА ТАЧНО 

1 2 3 4 
На почетку часа наставник/ца ми обично каже шта ћемо све 
радити тог дана и на шта треба да обратим  посебну пажњу. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Наставник/ца ми увек све лепо објасни,  тако да тачно знам 
како треба да вежбам код куће. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Наставник/ца се јасно изражава на часу (користи познате 
термине). 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Током обраде композиција на часу, наставник ми објашњава 
значење битних музичких појмова (нпр. ритам, динамика, 
темпо) 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Мој/а наставник/ца тачно зна како најлакше и најбрже да 
савладам сваку композицију. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 Наставник/ца ми постепено задаје све сложенији програм. 1 2 3 4 

1 2 3 4 

Наставник/ца поступно повећава захтеве у вези са 
извођењем композиције (од читања из нота, по деловима, 
преко свирања/певања композиције у целини, до учења 
напамет, свирања у бржем темпу, итд.) 

1 2 3 4 

1 2 3 4 Сматрам да ме наставник/ца поштује. 1 2 3 4 

1 2 3 4 Наставник/ца разуме моја осећања и потребе. 1 2 3 4 

1 2 3 4 
Када се међу ученицима деси препирка или задиркивање, 
мој/а наставник/ца одмах одреагује и проблем се обично 
лако и брзо реши. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Наставник/ца ме подстиче да напредујем на различите 
начине. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Наставник/ца ме саветује да вредно радим, јер ћу тако 
остварити свој потенцијал и бити задовољан/на собом. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Наставник/ца ме подстиче да више вежбам, како бих могао 
да наступим на концерту или такмичењу. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Наставник/ца ме саветује да више вежбам, ако желим да 
добијем већу оцену. 

1 2 3 4 
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1 2 3 4 
Када се трудим на часу и добро свирам/певам, приметим да 
је наставник задовољан и поносан на мене. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Наставник/ца ме подстиче да се трудим, да би моја 
породица била поносна на мене. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

Док радимо на часу, наставник/ца ме подстиче да дајем 
предлоге и постављам питања, тако да можемо заједно да 
размотримо који је најбољи начин за извођење одређеног 
места у композицији (нпр. прсторед или динамика). 

1 2 3 4 

 

ВАЖНО ЧАСОВИ СОЛФЕЂА ТАЧНО 

1 2 3 4 
На почетку часа наставница нам обично каже шта ћемо 
радити тог дана и на шта треба да обратимо  посебну пажњу. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Наставница нам увек све лепо објасни, тако да добро 
разумемо градиво и знамо како треба да вежбамо код куће. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Наставница се јасно изражава на часу (користи термине који 
су свима познати). 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Наставница нам објашњава значење битних музичких 
појмова (нпр. ритам, тоналитет, лествице, интервали, 
акорди, итд.). 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Наставница тачно зна како најлакше и најбрже да савладамо 
градиво (користи ефикасне методе у објашњавању). 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Наставница нам постепено задаје све сложеније вежбе 
(ритмичке, парлато и мелодијске). 

1 2 3 4 

1 2 3 4 Сматрам да нас наставница солфеђа поштује. 1 2 3 4 

1 2 3 4 Наставница солфеђа разуме наша осећања и потребе 1 2 3 4 

1 2 3 4 
Када се међу ученицима деси препирка или задиркивање, 
наша наставница солфеђа одмах одреагује и проблем се 
обично лако и брзо реши. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Наставница нас подстиче да напредујемо на различите 
начине 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Наставница нам саветује да се озбиљно посветимо солфеђу, 
јер нам добро знање солфеђа омогућава да лакше 
напредујемо у свирању/соло певању. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Наставница нас подстиче да темељно савладамо градиво, да 
бисмо могли да учествујемо на такмичењу из солфеђа. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Наставница нам саветује да вредно радимо, ако желимо да 
добијемо већу оцену. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Када се већина групе добро припреми за час, приметим да 
је наставница задовољна и поносна на нас. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Наставница нас подстиче да постављамо питања и дајемо 
коментаре у вези са градивом које обрађујемо на часу. 

1 2 3 4 

 

ХВАЛА НА САРАДЊИ! 
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УПИТНИК ЗА РОДИТЕЉЕ – ОБЛАСТ НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Пред Вама је упитник којим се процењује квалитет наставе у музичкој школи "Владимир 

Ђорђевић". 

Анкета је у потпуности анонимна и резултати ће бити коришћени искључиво за потребе 

извештаја о Самовредновању рада наше школе. 

Упитник је подељен у два сегмента: Први део односи се на искуства Вашег детета са часова 
ИНСТРУМЕНТА/СОЛО ПЕВАЊА, док се други део тиче наставе СОЛФЕЂА. Уз свако питање 
налазе се две скале процене са нивоима од 1 до 4. Прва скала односи се на ТАЧНОСТ, 
односно присутност одређених елемената у пракси наставника, док на другој скали треба 
да искажете Ваше мишљење о ВАЖНОСТИ дате тврдње, односно таквог поступања 
наставника, за квалитетно функционисање наставе. 

4 нивоа на скалама имају следеће значење: 

ВАЖНО: 

1 – неважно; 2 – мало важно; 3 – важно; 4 – веома важно. 

ТАЧНО/ПРИСУТНО: 

1 - нетачно/није присутно; 2 - у мањој мери тачно/присутно; 3 – у већој мери 

тачно/присутно; 4 – потпуно тачно/присутно. 

ВАЖНО ЧАСОВИ ИНСТРУМЕНТА / СОЛО ПЕВАЊА ТАЧНО 

1 2 3 4 
Наставник/ца даје мом детету јасне смернице за самостално 
вежбање код куће. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Сматрам да је наставник/ца ефикасан/на у раду са мојим 
дететом. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 Сматрам да наставник/ца поштује моје дете. 1 2 3 4 

1 2 3 4 Наставник/ца разуме осећања и потребе мог детета. 1 2 3 4 

1 2 3 4 
Ако се међу ученицима деси препирка или задиркивање, 
наставник/ца је спреман/на да одмах одреагује и у 
најкраћем року реши проблем. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

Наставник/ца се труди да мотивише моје дете на различите 
начине (унутрашња мотивација: остваривање сопственог 
потенцијала; спољашња мотивација: такмичења, јавни 
наступи, већа оцена, задовољство наставника, задовољство 
породице). 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Наставник/ца подстиче моје дете да даје предлоге и 
поставља питања у вези са градивом на часу. 

1 2 3 4 
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ВАЖНО ЧАСОВИ СОЛФЕЂА ТАЧНО 

1 2 3 4 
Наставница даје мом детету јасне смернице за 
самосталан рад код куће. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 Сматрам да је наставница ефикасна у раду са децом. 1 2 3 4 

1 2 3 4 Сматрам да наставница поштује моје дете. 1 2 3 4 

1 2 3 4 Наставница разуме осећања и потребе мог детета. 1 2 3 4 

1 2 3 4 
Ако се међу ученицима деси препирка или задиркивање, 
наставница је спремна да одмах одреагује и у најкраћем 
року реши проблем. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

Наставница се труди да мотивише децу на различите начине 
(спољашња мотивација: такмичења, већа оцена, 
задовољство наставника; истицање значаја знања из 
солфеђа за напредовање на инструменту/соло певању). 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Наставница подстиче децу да постављају питања и дају 
коментаре у вези са градивом на часу. 

1 2 3 4 

 

ХВАЛА НА САРАДЊИ! 
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Прилог 2. Детаљни резултати за све циљне групе, приказани по појединачним индикаторима 

Табела 1. – Процене наставника индивидуалне наставе (N=22) 

 важно  тачно 

 1 2 3 4  1 2 3 4 

 N % N % N % N %  N % N % N % N % 

2.1.1. На почетку часа наставник укратко 
објасни ученику шта ће радити тог дана 
и на шта треба да обрати посебну 
пажњу. 

  1 4.5 5 22.8 16 72.7    1 4.5 5 22.8 16 72.7 

2.1.2.1. Наставник даје ученику јасна 
упутства за вежбање код куће. 

      22 100.0      1 4.5 21 95.5 

2.1.2.2. Наставник се јасно изражава на 
часу (користи познате термине). 

    1 4.5 21 95.5      1 4.5 21 95.5 

2.1.3. Током обраде композиције, 
наставник објашњава ученику значење 
битних музичких појмова (нпр. ритам, 
динамика, темпо, итд.) 

    4 18.2 18 81.8      1 4.5 21 95.5 

2.1.4. Наставник упућује ученика како 
најлакше и најбрже да савлада 
композицију (користи ефикасне методе 
у објашњавању). 

    1 4.5 21 95.5      1 4.5 21 95.5 

2.1.5.1. Наставник поступно задаје 
ученицима све сложенији програм. 

    3 13.6 19 86.4      6 27.3 16 72.7 

2.1.5.2. Наставник поступно повећава 
захтеве у вези са извођењем 
композиције (нпр. прво из нота, по 
деловима, затим у целини, па напамет, 
у бржем темпу, итд.) 

      22 100.0        22 100.0 
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 Важно  тачно 

 1 2 3 4  1 2 3 4 

 N % N % N % N %  N % N % N % N % 

2.7.1. Наставник показује поштовање 
према ученику. 

      22 100.0        22 100.0 

2.7.2. Наставник испољава разумевање 
за осећања и потребе ученика. 

    1 4.5 21 95.5      2 9.1 20 90.9 

2.7.3. Наставник адекватно реагује на 
међусобно неуважавање ученикa. 

      22 100.0        22 100.0 

2.7.4. Наставник користи различите 
поступке за мотивисање ученика 
(унутрашња мотивација: остваривање 
сопственог потенцијала; спољашња 
мотивација: такмичења, јавни наступи, 
већа оцена, задовољство наставника, 
задовољство породице). 

    2 9.1 20 90.9      2 9.1 20 90.9 

2.7.5. Наставник подстиче ученика да 
поставља питања и даје предлоге у вези 
са начином извођења композиције (нпр. 
прсторед или динамика). 

  2 9.1 1 4.5 19 86.4    3 13.6 2 9.1 17 77.3 
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Табела 2. – Процене наставника солфеђа (N=4) 

 важно  тачно 

 1 2 3 4  1 2 3 4 

 N % N % N % N %  N % N % N % N % 

2.1.1. На почетку часа наставник укратко 
објасни ученицима шта ће радити тог 
дана и на шта треба да обрате посебну 
пажњу. 

    2 50.0 2 50.0        4 100.0 

2.1.2.1. Наставник даје ученицима јасна 
упутства за вежбање код куће. 

      4 100.0        4 100.0 

2.1.2.2. Наставник се јасно изражава на 
часу (користи познате термине). 

      4 100.0        4 100.0 

2.1.3. Наставник објашњава ученицима 
значење битних музичких појмова (нпр. 
ритам, тоналитет, лествице, интервали, 
акорди, итд.) 

      4 100.0        4 100.0 

2.1.4. Наставник упућује ученике како 
најлакше и најбрже да савладају 
градиво (користи ефикасне методе у 
објашњавању). 

      4 100.0        4 100.0 

2.1.5. Наставник постепено задаје 
ученицима све сложеније вежбе 
(ритмичке, парлато и мелодијске). 

    2 50.0 2 50.0        4 100.0 
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 важно  тачно 

 1 2 3 4  1 2 3 4 

 N % N % N % N %  N % N % N % N % 

2.7.1. Наставник показује поштовање 
према ученицима. 

      4 100.0        4 100.0 

2.7.2. Наставник испољава разумевање 
за осећања и потребе ученика. 

      4 100.0        4 100.0 

2.7.3. Наставник адекватно реагује на 
међусобно неуважавање ученикa у 
групи. 

      4 100.0        4 100.0 

2.7.4. Наставник користи различите 
поступке за мотивисање ученика 
(такмичења, већа оцена, задовољство 
наставника; истицање значаја знања из 
солфеђа за напредовање на 
инструменту/соло певању). 

      4 100.0        4 100.0 

2.7.5. Наставник подстиче ученике да 
постављају питања и дају коментаре у 
вези са градивом. 

    2 50.0 2 50.0        4 100.0 
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Табела 3. – Процене ученика по питању индивидуалне наставе  (N=205) 

 важно  тачно 

 1 2 3 4  1 2 3 4 

 N % N % N % N %  N % N % N % N % 

2.1.1. На почетку часа наставник 
укратко објасни ученику шта ће радити 
тог дана и на шта треба да обрати 
посебну пажњу. 

3 1.5 23 11.2 55 26.8 124 60.5  12 5.9 22 10.7 42 20.5 129 62.9 

2.1.2.1. Наставник даје ученику јасна 
упутства за вежбање код куће. 

    17 8.3 188 91.7  2 1.0 4 2.0 22 10.7 177 86.3 

2.1.2.2. Наставник се јасно изражава на 
часу (користи познате термине). 

3 1.5 9 4.4 33 16.1 160 78.0  3 1.5 5 2.4 14 6.8 183 89.3 

2.1.3. Током обраде композиције, 
наставник објашњава ученику значење 
битних музичких појмова (нпр. ритам, 
динамика, темпо, итд.) 

2 1.0 10 4.9 26 12.6 167 81.5  3 1.5 10 4.9 29 14.1 163 79.5 

2.1.4. Наставник упућује ученика како 
најлакше и најбрже да савлада 
композицију (користи ефикасне методе 
у објашњавању). 

4 2.0 4 2.0 35 17.0 162 79.0  8 3.9 7 3.5 37 18.0 153 74.6 

2.1.5.1. Наставник поступно задаје 
ученицима све сложенији програм. 

6 2.9 14 6.9 39 19.0 146 71.2  4 2.0 10 4.9 36 17.5 155 75.6 

2.1.5.2. Наставник поступно повећава 
захтеве у вези са извођењем 
композиције (нпр. прво из нота, по 
деловима, затим у целини, па напамет, 
у бржем темпу, итд.) 

3 1.5 8 3.9 34 16.6 160 78.0  3 1.5 4 2.0 21 10.2 177 86.3 
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 важно  Тачно 

 1 2 3 4  1 2 3 4 

 N % N % N % N %  N % N % N % N % 

2.7.1. Наставник показује поштовање 
према ученику. 

3 1.5 6 2.9 23 11.2 173 84.4  7 3.4 4 2.0 14 6.8 180 87.8 

2.7.2. Наставник испољава разумевање 
за осећања и потребе ученика. 

7 3.4 7 3.4 30 14.7 160 78.5  9 4.4 11 5.4 30 14.7 154 75.5 

2.7.3. Наставник адекватно реагује на 
међусобно неуважавање ученикa. 

7 3.5 4 2.0 16 8.0 174 86.5  7 4.5 4 2.5 13 8.3 133 84.7 

2.7.4.1. Наставник подстиче ученика да 
напредује на различите начине. 

3 1.5 2 1.0 38 18.5 162 79.0  3 1.5 7 3.4 21 10.2 174 84.9 

2.7.4.2. ...да оствари сопствени 
потенцијал (унутрашња мотивација) 

1 0.5 2 1.0 32 15.6 170 82.9  3 1.5 3 1.5 21 10.2 178 86.8 

2.7.4.3. ...да јавно наступа на 
концертима и такмичењима. 

5 2.5 11 5.4 29 14.2 159 77.9  5 2.5 8 3.9 26 12.7 165 80.9 

2.7.4.4. ...да се труди да добије већу 
оцену. 

12 5.9 13 6.3 26 12.7 154 75.1  16 7.8 9 4.4 31 15.1 149 72.7 

2.7.4.5. …да се труди да учини 
наставника задовољним и поносним. 

3 1.5 3 1.5 39 19.0 160 78.0  7 3.4 4 2.0 26 12.6 168 82.0 

2.7.4.6. …да се труди да учини 
породицу поносном. 

24 11.7 24 11.7 37 18.0 120 58.6  21 10.2 25 12.2 35 17.1 124 60.5 

2.7.5. Наставник подстиче ученика да 
поставља питања и даје предлоге у 
вези са начином извођења 
композиције (нпр. прсторед или 
динамика). 

7 3.4 19 9.3 36 17.6 143 69.7  14 6.8 18 8.8 36 17.6 137 66.8 
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Табела 4. – Процене ученика по питању наставе солфеђа (N=205) 

 важно  тачно 

 1 2 3 4  1 2 3 4 

 N % N % N % N %  N % N % N % N % 

2.1.1. На почетку часа наставник 
укратко објасни ученицима шта ће 
радити тог дана и на шта треба да 
обрате посебну пажњу. 

5 2.5 16 7.9 44 21.6 138 68.0  9 4.5 7 3.4 27 13.3 160 78.8 

2.1.2.1. Наставник даје ученицима јасна 
објашњења градива и прецизна 
упутства за вежбање код куће. 

  4 2.0 13 6.4 186 91.6    3 1.5 21 10.3 179 87.3 

2.1.2.2. Наставник се јасно изражава на 
часу (користи познате термине). 

  6 3.0 22 10.9 174 86.1    2 1.0 19 9.4 181 89.6 

2.1.3. Наставник објашњава ученицима 
значење битних музичких појмова (нпр. 
ритам, тоналитет, лествице, интервали, 
акорди, итд.) 

1 0.5 6 3.0 22 10.8 174 85.7    4 2.0 11 5.4 188 92.6 

2.1.4. Наставник упућује ученике како 
најлакше и најбрже да савладају 
градиво (користи ефикасне методе у 
објашњавању). 

2 1.0 9 4.4 29 14.3 163 80.3  5 2.5 7 3.4 30 14.8 161 79.3 

2.1.5. Наставник постепено задаје 
ученицима све сложеније вежбе 
(ритмичке, парлато и мелодијске). 

3 1.5 9 4.5 37 18.3 153 75.7  3 1.5 9 4.5 20 9.8 170 84.2 
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 важно  тачно 

 1 2 3 4  1 2 3 4 

 N % N % N % N %  N % N % N % N % 

2.7.1. Наставник показује поштовање 
према ученицима. 

3 1.5 3 1.5 21 10.3 176 86.7  6 3.0 2 1.0 23 11.3 172 84.7 

2.7.2. Наставник испољава разумевање 
за осећања и потребе ученика. 

5 2.4 10 4.9 34 16.7 154 75.9  7 3.4 10 4.9 31 15.3 155 75.4 

2.7.3. Наставник адекватно реагује на 
међусобно неуважавање ученикa у 
групи. 

4 2.0 3 1.5 20 10.0 173 86.5  7 4.3 3 1.9 9 5.6 143 88.2 

2.7.4.1. Наставник подстиче ученике да 
напредују на различите начине. 

3 1.5 3 1.5 31 15.3 165 81.7  3 1.5 6 3.0 31 15.4 161 80.1 

2.7.4.2. ...истиче значај знања из 
солфеђа за напредак на часовима 
индивидуалне наставе. 

2 1.0 11 5.4 25 12.3 165 81.3  2 1.0 6 3.0 33 16.3 162 79.7 

2.7.4.3. ...да учествују на такмичењима 
из солфеђа. 

15 7.4 21 10.3 28 13.8 139 68.5  16 7.9 17 8.4 30 14.8 140 68.9 

2.7.4.4. ...да се труде да добију већу 
оцену. 

6 3.0 8 3.9 31 15.3 158 77.8  6 3.0 8 3.9 22 10.8 167 82.3 

2.7.4.5. ...да се труде да учине 
наставника задовољним и поносним. 

6 3.0 7 3.4 37 18.2 153 75.4  4 2.0 8 3.9 20 9.9 171 84.2 

2.7.5. Наставник подстиче ученике да 
постављају питања и дају коментаре у 
вези са градивом. 

3 1.5 16 7.9 27 13.3 157 77.3  4 2.0 13 6.4 19 9.4 167 82.2 
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Табела 5. – Процене родитеља по питању индивидуалне наставе (N=126) 

 важно  тачно 

 1 2 3 4  1 2 3 4 

 N % N % N % N %  N % N % N % N % 

2.1.2.1. Наставник даје ученику јасна 
упутства за вежбање код куће. 

    6 4.8 120 95.2    1 0.8 7 5.6 118 93.6 

2.1.4. Наставник је ефикасан у раду са 
учеником. 

  1 0.8 3 2.4 122 96.8      21 16.7 105 83.3 

 

 важно  тачно 

 1 2 3 4  1 2 3 4 

 N % N % N % N %  N % N % N % N % 

2.7.1. Наставник показује поштовање 
према ученику. 

    6 4.8 120 95.2    1 0.8 3 2.4 122 96.8 

2.7.2. Наставник испољава разумевање 
за осећања и потребе ученика. 

  1 0.8 11 8.7 114 90.5  2 1.6   8 6.3 116 92.1 

2.7.3. Наставник адекватно реагује на 
међусобно неуважавање ученикa. 

    7 5.8 113 94.2      6 5.2 110 94.8 

2.7.4. Наставник подстиче ученика да 
напредује на различите начине. 

    14 11.1 112 88.9    1 0.8 27 21.4 98 77.8 

2.7.5. Наставник подстиче ученика да 
поставља питања и даје предлоге на 
часу. 

  2 1.6 16 12.7 108 85.7  1 0.8 4 3.2 13 10.3 108 85.7 
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Табела 6. – Процене родитеља по питању наставе солфеђа (N=126) 

 важно  тачно 

 1 2 3 4  1 2 3 4 

 N % N % N % N %  N % N % N % N % 

2.1.2.1. Наставник даје ученицима јасна 
објашњења и прецизна упутства за 
вежбање код куће. 

  2 1.6 4 3.2 120 95.2    2 1.6 6 4.8 118 93.6 

2.1.4. Наставник је ефикасан у раду са 
ученицима. 

1 0.8   6 4.8 119 94.4      5 4.0 121 96.0 

 

 важно  тачно 

 1 2 3 4  1 2 3 4 

 N % N % N % N %  N % N % N % N % 

2.7.1. Наставник показује поштовање 
према ученицима. 

    4 3.2 122 96.8  1 0.8   8 6.3 117 92.9 

2.7.2. Наставник испољава разумевање 
за осећања и потребе ученика. 

  1 0.8 13 10.3 112 88.9    2 1.6 15 11.9 109 86.5 

2.7.3. Наставник адекватно реагује на 
међусобно неуважавање ученикa у 
групи. 

  1 0.8 6 5.0 113 94.2    1 0.8 6 5.0 112 94.2 

2.7.4. Наставник подстиче ученике да 
напредују на различите начине. 

  2 1.6 10 7.9 114 90.5    2 1.6 16 12.7 108 85.7 

2.7.5. Наставник подстиче ученике да 
постављају питања и дају коментаре у 
вези са градивом. 

    13 10.4 112 89.6    2 1.6 12 9.6 111 88.8 
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