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САСТАВ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 

Ђокић Теодора – школски психолог (координатор Тима) 

Вујновић Јелена – наставник флауте (записничар) 

Милојковић Борко – наставник клавира (члан) 

Миодраг Емилија – наставник клавира (члан) 

Поповић Марина – наставник клавира (члан) 

Илић Јелена – наставник гитаре (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 2018/2019. 

Имајући у виду да је донесен нови Правилник о стандардима квалитета рада школе, Тим за 

самовредновање рада школе био је принуђен да промени иницијални план 

самовредновања. Тако је током првог полугодишта школске 2018/2019 године Тим 

обрадио стандарде и индикаторе из Области 4 – Подршка ученицима, користећи се 

методом анализе садржаја школске документације, спроведених школских активности и 

пројеката, док је током другог полугодишта спроведено анкетирање циљних група у оквиру 

Области 2 – Настава и учење. 

 

ОБЛАСТ 4. – ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
 

У оквиру Области 4. – Подршка ученицима самовредновање је извршено путем 

анализирања активности школе на различитим пољима подршке ученицима и подстицању 

њиховог напредовања у образовању и васпитању. Оствареност стандарда оцењивана је 

кроз присутност индикатора, које је Тим заједнички разматрао и процењивао на 

тростепеној скали (1 - потпуно одсуство датог индикатора, 2 – индикатор је заступљен 

у одређеној мери, али има места за побољшање на датом пољу, 3 – индикатор је 

присутан у потпуности). 

У табели испод дата је листа индикатора у оквиру обрађених стандарда из области 4, са 

обележеним процењеним нивоима остварености. Испод табеле дато је разматрање за 

сваки од индикатора, уз истицање примера добре праксе, као и сугестије за унапређење на 

одређеним пољима, која би требало да допринесу још потпунијем и ефикаснијем 

функционисању система подршке ученицима у нашој школи.  
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4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима. 

4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу. 1 2 3 

4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке ученицима. 1 2 3 

4.1.3. На основу анализе успеха и владања предузимају се мере подршке ученицима. 1 2 3 
4.1.4. У пружању подршке ученицима школа укључује породицу односно законске 

заступнике. 
1 2 3 

4.1.5. У пружању подршке ученицима школа предузима различите активности у 

сарадњи са релевантним институцијама и појединцима. 
1 2 3 

4.1.6. Школа пружа подршку ученицима при преласку из једног у други циклус 

образовања. 
 /  

4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика. 

4.2.1. У школи се организују програми/активности за развијање социјалних вештина 

(конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникација…). 
1 2 3 

4.2.2. На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и 

интересовања ученика, школа утврђује понуду ваннаставних активности. 
1 2 3 

4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита човекове 

околине и одрживи развој. 
1 2 3 

4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални развој 

ученика, односно каријерно вођење и саветовање. 
1 2 3 

4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и ученицима са 

изузетним способностима. 

4.3.1. Школа ствара услове за упис ученика из осетљивих група. 1 2 3 

4.3.2. Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих 

група. 
 /  

4.3.3. У школи се примењује индивидуализовани приступ/индивидуални образовни 

планови за ученике из осетљивих група и ученике са изузетним способностима. 
1 2 3 

4.3.4. У школи се организују компензаторни програми/активности за подршку учењу 

за ученике из осетљивих група. 
 /  

4.3.5. Школа има успостављене механизме за идентификацију ученика са изузетним 

способностима и ствара услове за њихово напредовање (акцелерација; обогаћивање 

програма). 

1 2 3 

4.3.6. Школа сарађује са релевантним институцијама и појединцима у подршци 

ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним способностима. 
1 2 3 
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На основу извршеног прегледа утврђено је да су испитани стандарди у великој мери 

задовољени, али свакако има још места за унапређење. 

У оквиру стандарда 4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим 

ученицима, сви индикатори процењени су као задовоњени у потпуности. 

Школа у складу са својим могућностима пружа ученицима различите видове образовне и 

васпитне подршке, махом кроз организацију додатне и допунске наставе, али и кроз 

најразличитије ваннаставне активности у оквиру бројних пројеката које негујемо. Потребе 

за пружање додатне подршке утврђује Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања и додатну подршку ученицима. 

Укључивање ученика у различите школске активности врши се на основу анализе њихових 

способности и склоности које утврђују наставници главног предмета, а уз консултацију са 

наставницима теоретских предмета у оквиру Педагошког колегијума. Као основна музичка 

школа имамо ту срећу да немамо већих проблема са ученицима, наши ученици су већински 

мотивисани и талентовани, а њихово владање је примерно, тако да немамо потреба за 

изрицањем мера на том пољу. Усредсређени смо на неговање њихових потенцијала и 

љубави према музици. 

Школа негује блиску сарадњу са родитељима и другим законским заступницима ученика, 

како би им на најбољи начин пружила подршку. Тако Савет родитеља наше школе већ три 

године заредом организује манифестацију „Саборовање у Ђорђевићу“ у оквиру које се 

реализује и хуманитарна акција „Другима на корист, себи на радост“. Кроз ову акцију 

ученици се уче да уважавају школу и заједнички доприносе њеном напретку, изражавајући 

своју креативност на најразличитије начине (музички програм, изложбе, рукотворине, 

слаткиши, радионице..итд). 

Поред сарадње са родитељима, поносни смо на сарадњу са многобројним институцијама 

из локалне заједнице, а и шире, као и значајним појединцима – цењеним педагозима и 

извођачима из земље и иностранства. Овде ћемо поменути само неке од наших 

најзначајнијих сарадника: ГО Звездара, УК „Вук Стефановић Караџић“, Пријатељи деце 

Звездаре, Волонтерски сервис звездаре, ДЗ Звездара, ОШ и ПУ са наше општине, 

Библиотека „Мома Динић“ Миријево, Књижевни клуб „Мала птица“, Библиотека „Бранко 

Миљковић“, Прихватилиште за децу Београд, КУД „Свети Сава“, Удружење гудачких 

педагога Србије ESTA, Асоцијација флаутиста Србије „Миодраг Азањац“, ФМУ Београд, 

ЗМБШС, ТВ и радио станице (РТС, Студио Б, Дечија ТВ, Радио Београд) и многи други. 

Индикатор који се тиче подршке ученицима приликом преласка из првог у други циклус 

школовања сматрамо ирелевантним за ОМШ, јер за разлику од ОШ, где се у V разреду 

прелази са разредне на предметну наставу, код нас је предметна настава заступљена већ 
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од I разреда. У другом циклусу ученици добијају наставу Хора односно Оркестра, кроз коју 

се уче групном  музицирању и додатно се обликују као извођачи. 

Оствареност стандарда 4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални 

развој ученика је генерално на задовољавајућем нивоу, али има простора за додатно 

унапређење. 

Школа у оквиру манифестације „Саборовање у Ђорђевићу“ сваке године организује 

психолошке радионице које води председница Савета родитеља Наташа Бијелић. У 

последњој прилици то је била радионица са темом „Како рећи НЕ“, са циљем превенције 

наркоманије и других лоших друштвених утицаја. Нажалост, примећено је да је одзив 

ученика за овакве активности релативно низак. У том смислу, у будућности би требало 

ставити фокус на чешћу организацију радионица са мотивишућим и интересантним темама 

које ће послужити ученицима за стицање различитих социјалних вештина – ненасилне 

комуникације, конструктивног решавања проблема итд. Релизацију радионица ће 

координирати школски психолог. 

Ове школске године Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе започео је 

електронску евиденцију учешћа у пројектима на нивоу појединачног ученика, a евиденција 

омогућава и преглед по класама. Анализом евиденције долази се до следећих закључака: 

Одзив за наступе у оквиру циклуса концерата „У сусрет Новој години“, „У сусрет Дану 

школе“, као и на „Саборовању“ је висок, док је у оквиру пројеката „У сусрет полетарцима“ 

и „Вредне руке дарују вам звуке“ нешто нижи. Пројекат „Музички времеплов“ 

најзаступљенији је у оквиру стручног већа дувача, итд. У складу са таквим анализама, у 

могућности смо да боље прилагодимо понуду ваннаставних активности и укључимо што 

већи број ученика у различите школске пројекте. Током школске 2018/19 године 39.1% 

ученика је имало најмање један јавни наступ у оквиру неког од школских пројеката, што 

видимо као веома задовољавајући податак. 

Промоција здравих животних стилова, дечијих права, заштите човекове околине и 

одрживог развоја у школи је углавном заступљена кроз сарадњу са организацијом 

Пријатељи деце Звездаре и Волонтерским сервисом. Кроз радионице „Музички загрљај“ у 

оквиру „Дечије недеље“ континуирано се промовишу позитивне вредности – ове године 

тема радионице била је „Музиком против насиља“. Став Тима је да увек има простора за 

реализацију додатих активности из ове области. Јавља се идеја за реализацију концерта на 

отвореном, у школском дворишту, где би Тим за организацију хуманитарних активности 

имао задатак да ступи у контакт са неким удружењем за заштиту животиња. Прикупљањем 

прилога за напуштене животиње, идеја је да се ученицима повећа свест о бризи за околину. 

Брига о професионалном развоју наших ученика на уму нам је од њиховог уласка у школу. 

Сваке године организујемо велики број семинара признатих уметника из земље и 
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иностранства, поменућемо само неке од њих које смо имали прилику да угостимо током 

претходне календарске године: ESTA удружење - Немања Станковић, Мадлен Стокић, Саша 

Мирковић, Љубинко Лазић, Сандра Белић, затим Ендре Варга (Хевиз, Мађарска), Матеј 

Зупан (Љубљана, Словенија), Гарет Мек Лернон (Лондон, УК) и Матеј Бундерла (Љубљана, 

Словенија). На основу мајсторских курсева и гостовања које организујемо, пружамо нашим 

ученицима прилику да се већ на најранијем стадијуму школовања упознају са различитим 

аспектима професије музичара. Приликом припреме за наставак школовања у СМШ 

ученицима је обезбеђена додатна настава главног предмета, као и припреме из наставе 

теоретских предмета. Такође, ученицима су континуирано доступне и консултације са 

Тимом за каријерно вођење и саветовање који предводи школски психолог. 

За стандард 4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група 

и ученицима са изузетним способностима процењено је да је у пракси у доброј мери 

остварен. 

Што се тиче ученика из осетљивих група, њима је приступ нашој школи омогућен, међутим, 

за сада немамо ученике са сметњама у развоју било ког типа, као ни ученике који се 

изјашњавају као Роми. Ученицима који долазе из породица лошијег социо-економског 

статуса, као и ученицима који остварују изузетне резултате, школа излази у сусрет на 

различите начине, кроз плаћање трошкова котизација за такмичење и путних трошкова. 

Када је у питању дефинисање захтева за ученике који ће наставу похађати по ИОП-3 

програму или у оквиру убрзаног напредовања, Тим сматра да је нужно утврдити прецизније 

критеријуме. Ове школске године нема ученика који похађају наставу по ИОП-3 програму, 

иако има неколико ученика са изузетним резултатима, на републичком и међународном 

нивоу. Имајући у виду обимност папирологије, наставници се најчешће одлучују за то да 

обогаћују програм ученика и држе им додатну наставу, без израде ИОП-а. То донекле 

сматрамо оправданим, имајући у виду да је настава главног предмета за ученике у музичкој 

школи свакако индивидуална, тако да је у оквиру припрема за час могуће детаљно 

прилагодити наставни план. Акцелерација се види као недовољно дефинисано поље. Ове 

године ванредно је напредовало 5 ученика, углавном са циљем усклађивања годишта, због 

каснијег уписа у ОМШ и планирања наставка школовања у СМШ. Становиште Тима је да би 

такву праксу убудуће требало избегавати. Нужно је од следеће школске године дефинисати 

строже критеријуме за ванредно напредовање, који ће укључивати изузетне резултате 

ученика (награде на такмичењима), максималну оцену из главног предмета и солфеђа, уз 

обавезну процену опште спремности ученика, коју би кроз интервју са кандидатом 

обављала трочлана комисија, у саставу: школски психолог, предметни наставник и 

наставник солфеђа. 
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Једна од јаких страна наше школе је сарадња са различитим институцијама и појединцима, 

са циљем пружања подршке изузетним ученицима. То се посебно огледа кроз 

континуирано промовисање успеха наших ученика, кроз обезбеђивање могућности за 

њихово гостовање у телевизијским и радио емисијама. Током протекле школске године, 

неколико наших ученика учествовало је у ТВ емисији о талентованој деци „Баш супер 

клинци“ која се емитује на Дечијој телевизији (Ленка и Маша Оршолић, II разред флауте, 

класа: А. Буркерт; Даница Вукелић, III разред виолине, класа: Ј. Гацин Станковић; Сава Илић, 

IV разред хармонике, класа: Р. Соро и Лазар Гаврило Трајковић, I разред гитаре, класа: Б. 

Ивановски). Такође, ученици се упућују да похађају различите мајсторске курсеве, као и да 

аплицирају на бројне конкурсе. Наши најбољи такмичари редовно су награђени и од стране 

ГО Звездара. 

Општи закључак је да школа генерално добро функционише у испитаној области, а 

сугестије за унапређење из овог извештаја биће прослеђене Тиму за акционо планирање и 

размотрене у оквиру Педагошког колегијума и Наставничког већа. 

 

ОБЛАСТ 2. – НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
 

Имајући у виду да је по новом Правилнику о стандардима квалитета рада школе дошло до 

одређених измена, те су стандарди у оквиру области Области 2. – Настава и учење сажети 

у односу на претходни правилник, било је потребно поново преиспитати и прилагодити 

важеће индикаторе за испитивање наставе у музичким школама. Након разматрања и 

адаптације, Тим је донео да се у оквиру кључне Области 2. – Настава и учење, коју је 

потребно континуирано пратити, ове школске године обради два стандарда вредновања – 

2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу и 2.3. Ученици стичу знања, 

усвајају вредности, развијају вештине и компетенције на часу. С обзиром на 

реструктурацију индикатора у оквиру нових стандарда, приликом бирања индикатора за 

конструкцију упитника вођено је рачуна да се не понављају питања која су обрађена 

претходне школске године. Тако су у оквиру стандарда 2.1. укључени само индикатори 

2.1.3. Наставник успешно структурира и повезује делове часа; 2.1.5. Наставник усмерава 

интеракцију међу ученицима, тако да је она у функцији учења и 2.1.6. Наставник 

функционално користи постојећа наставна средства и ученицима доступне изворе 

знања. У оквиру стандарда 2.3. укључени су индикатори 2.3.1. Активности/радови 

ученика показују да су разумели предмет учења на часу, умеју да примене научено и 

образложе како су дошли до решења; 2.3.3. Ученик прикупља, критички процењује и 

анализира идеје, одговоре и решења; 2.3.4. Ученик излаже своје идеје и износи оригинална 

и креативна решења; 2.3.5. Ученик примењује повратну информацију да реши 
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задатак/унапреди учење и 2.3.6. Ученик планира, реализује и вреднује пројекат у настави 

самостално или уз помоћ наставника. Као и претходних година, ове иницијалне 

формулације индикатора прилагођене су индивидуалној и групној настави у музичкој 

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

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

полугодишта школске 2018/2019 у матичној згради ОМШ „Владимир Ђорђевић“, као и у 

издвојеном одељењу Школе, у Миријеву. Скале процене попуниле су 2 циљне групе – 

наставници (индивидуалне наставе и солфеђа) и ученици, 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).  

Обрада анкета спроведена је коришћењем статистичког програмског пакета SPSS 21.0. 

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 28 наставника (24 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 3.67 и 4.00, 

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

својој наставној пракси (просечне оцене у распону 3.13 – 3.96, од максималних 4.00). 

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

стандарда1, док се детаљни резултати по појединачним индикаторима могу пронаћи у 

Прилогу 2. 

                                                           
1 Статистички значајне разлике размотрене у оквиру овог одељка биће обележене на графиконима 
заокруживањем 
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Графикон 1. – Просечни скорови тачности и важности по стандардима, за наставнике 

индивидуалне наставе 

Чињеница да нема значајне разлике између укупног скора важности и тачности за стандард 

2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу, говори нам о томе да 

наставници индивидуалне наставе генерално сматрају да је њихова наставна пракса у 

великој мери у складу са овим стандардом. Детаљнијим увидом у појединачне индикаторе 

у оквиру овог стандарда, уочава се да је статистички значајна разлика присутна само за 

тврдњу 2.1.5. Наставник подстиче ученике своје класе да међусобно размењују мишљења 

и савете за вежбање. Наиме, скоро три четвртине наставника индивидуалне наставе виде 

овај аспект као веома важан (70.8%), међутим део њих (8.3%) признаје да у мањој мери 

практикује подстицање ученика своје класе на међусобну размену мишљења. 

Као што се да уочити на Графикону 1., за стандард 2.3. Ученици стичу знања, усвајају 

вредности, развијају вештине и компетенције на часу, присутна је статистички значајна 

разлика међу укупним скоровима важности и тачности, што нам указује на то да наставници 

индивидуалне наставе сматрају да ученици не испуњавају у потпуности дати стандард у 

оквиру праксе на часу. Увидом у појединачне индикаторе, уочава се већи број значајних 

разлика. Тако велика већина наставника индивидуалне наставе (87.3%) сматра веома 

битним да се на часовима континуирано уочава напредак ученика у извођењу композиција 

(Тврдња 2.3.1.1), међутим, неки од њих (8.3%) сматрају да то често није случај на њиховим 

часовима. Затим, сви наставници индивидуалне наставе (100%) сматрају битном 

способност ученика да пружи прецизна објашњења за извођење одређених места у 

композицији (Тврдња 2.3.1.2), али 12.5% њих сматра да су ученици генерално у мањој мери 

способни да пруже таква објашњења (разумеју материју у мањој мери). 95.8% наставника 

индивидуалне наставе сматра да је веома важно да ученик пажљиво слуша себе док 

свира/пева и да уме да процени квалитет свог извођења (Тврдња 2.3.3.), међутим, чак једна 

петина њих (20.8%) сматра да је мали број ученика заправо у стању да разуме где греши у 
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свом извођењу и шта треба да поправи. На крају, сви наставници индивидуалне наставе 

(100%) сматрају да је веома важно да ученик пажљиво прати и усваја коментаре наставника 

у вези са извођењем композиција (Тврдња 2.3.5.), али 12.5% њих сматра да већина ученика 

заправо нема развијену навику да слуша наставничке коментаре и да их не примењују у 

довољној мери како би исправили своје грешке. 

Настава солфеђа 

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

функционицање наставе (просечне оцене се крећу између 2.75 и 3.75, од максималних 

4.00) и тврде да углавном упражњавају испитане аспекте у својој наставној пракси 

(просечне оцене се крећу између 2.50 и 3.75, од максималних 4.00). Једини индикатор који 

наставници солфеђа виде као нешто мање битан за њихову наставну праксу јесте 

упућивање ученика на додатне изворе знања, па тако 2 од 4 испитана наставника солфеђа 

признаје да углавном нема обичај да практикује додатне изворе знања (попут схематских 

приказа градива из солфеђа који се могу наћи на интернету) у својој настави. 

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

стандарда међу наставницима солфеђа, 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 углавном 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 129 ученика, већински ученици другог циклуса 

школовања. Заступљени су ученици са свих стручних већа – клавир: 56 ученика (43.4%); 

гудачи: 31 ученик (24%); дувачи: 19 ученика (14.7%); хармоника: 9 ученика (7%); гитара: 11 

ученика (8.5%); соло певање: 3 ученика (2.3%); као и ученици из матичне школе: 119 ученика 

(92.2%) и издвојеног одељења у Миријеву: 10 ученика (7.8%). 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 

2.95 и 3.81, 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 2.68 – 3.72, од максималних 

4.00). Уочава се да најмањи значај ученици приписују упућивању на додатне изворе знања 

(нпр. преслушавање композиција на интернету). Такође, они извештавају да и сами 

наставници упражњавају тај аспект у мањој мери од осталих. 

Генерално, добијени резултати указују на задовољавајуће стање у погледу већине 

аспеката, међутим, свакако се ваља 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 за стандард 2.1. 

Наставник ефикасно управља процесом учења на часу, што нам говори да и ученици 

увиђају да је пракса наставника индивидуалне наставе генерално усклађена са овим 

стандардом. Међутим, увидом у појединачне индикаторе, уочава се да статистички 

значајна разлика постоји када је у питању упућивање на додатне изворе знања (Тврдња 

2.1.6.2.). Наиме, без обзира што ученици тај аспект генерално сматрају најмање битним 

(само 69% њих га виде као битан), упадљива је чињеница да готово једна трећина ученика 

(30.2%) тврди да их наставник апсолутно никада није упутио на додатне изворе знања. 

Када je у питању стандард 2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају 

вештине и компетенције на часу, присутна је статистички значајна разлика међу укупним 

скоровима важности и тачности, што нам указује на то да ученици сматрају да је у оквиру 

индивидуалне наставе овај стандард испуњен у нешто мањој мери него што они то очекују. 

Када се посматрају појединачни индикатори у оквиру овог стандарда, увиђају се следеће 

значајне разлике: 70.5% ученика изјављују да је за њих веома важно када уочавају свој 

напредак у извођењу композиције током часа (Тврдња 2.3.1.1.), међутим значајан део њих 

(9.3%) примећује напредак у мањој мери, или га уопште не види. Великој већини ученика 

(86.8%) је важно да буду способни да пруже прецизна објањења за начин извођења 

кључних места у композицијама које обрађују, (Тврдња 2.3.1.2.) међутим скоро петина њих 

(18.6%) тврди да није у стању да пружи задовољавајућа објашњења. Велика већина ученика 

(93.8%) је свесна да је важно да пажљиво слушају себе док свирају/певају и да умеју да 

процене квалитет свог извођења (Тврдња 2.3.3.), међутим значајан број њих (14.7%) 

признаје да често не зна где греши и шта тачно треба да поправи. Нашто мање од ¾ ученика 

(72.9%) сматра да је битно да на часу добију прилику да изразе своје идеје и предложе 

оригинална и креативна решења у вези са композицијом коју обрађују (Тврдња 2.3.4.), али 

скоро једна трећина њих (31%) тврди да их наставници индивидуалне наставе ретко или 

никада на то не подстичу. На крају, скоро сви ученици (96.9%) су свесни да је важно да 

пажљиво слушају и усвајају коментаре наставника у вези са начином извођења 

композиције (Тврдња 2.3.5.), али само 79.1% њих то практикује на сваком часу, без изузетка. 

Детаљна анализа показала је се добијени склоп резултата за оба стандарда генерално не 

разликује између различитих стручних већа, као ни за различите локације (матична школа 

и издвојено одељење). Једина специфична значајна разлика, која се не уочава на 

целокупном узорку, већ само међу ученицима клавира, јесте везана за употребу 

инструмента у настави. Наиме, скоро сви ученици клавира (98.2%) сматрају да је битно да 

им наставник редовно показује начин извођења композиције користећи инструмент, али 

7.2% њих тврди да њихови наставници у мањој мери или ретко то упражњавају. 
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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 2.57 и 4.00, од максималних 4.00). За своје наставнике солфеђа они генерално 

сматрају да у задовољавајућој мери упражњавају већину испитаних аспеката у својој 

наставној пракси (просечне оцене тачности у распону 2.47 – 4.00, од максималних 4.00). Као 

и у случају индивидуалне наставе, и у оквиру наставе солфеђа ученици су као најмање 

битан оценили аспект упућивања на додатне изворе литературе. Такође, и овде ученици 

извештавају да и сами наставници солфеђа ређе упражњавају тај аспект. 

Генерално, резултати и у случају наставе солфеђа указују на задовољавајуће стање у 

погледу већине аспеката, али такође ваља размотрити одређене ситне мањкавости. На 

Графикону 4. 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 4. – Просечни скорови тачности и важности по стандардима, за ученике, у 

погледу наставе солфеђа 

У случају наставе солфеђа, укупни скорови важности и тачности међу ученицима не 

разликују се значајно ни за један од два испитана стандарда. Детаљнијим увидом, утврђене 

су значајне разлике за две тврдње у оквиру стандарда 2.3. Ученици стичу знања, усвајају 

вредности, развијају вештине и компетенције на часу. Наиме, за велику већину ученика 

(94.5%) је важно да умеју самостално да понове вежбе које су обрађене током часа 

солфеђа, међутим, одређени део њих (9.3%) признаје да често нису у стању то да ураде. 

Такође, великој већини ученика (88.4%) је важно да разумеју и умеју да објасне кључне 

појмове из обрађеног градива, али више од једне петине њих (21.7%) изјављује да углавном 

нису способни за то. 
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2.1. Наставник ефикасно управља процесом 
учења на часу.

2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, 
развијају вештине и компетенције на часу.

важно тачно
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Када се резултати анализирају одвојено по локацијама, испоставља се да се у оквиру 

матичне школе јавља статистички значајна разлика у укупном скору важности и тачности на 

стандарду 2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и 

компетенције на часу, што нам указује да се настава солфеђа у матичној школи у нешто 

мањој мери испуњава очекивања ученика у погледу испитаних стандарда, у односу на 

наставу солфеђа у издвојеном одељењу у Миријеву која генерално испуњава очекивања. 

 

Компарација резултата ученика и наставника 

У оквиру овог одељка биће размотрене статистички значајне2 разлике у проценама 

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

циљних група – наставника и ученика. 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 5. приказане су просечне оцене различитих циљних група за индикаторе у 

оквиру стандарда 2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу. 

 

Графикон 5. – Просечни скорови тачности за стандард 2.1. у индивидуалној настави, 

приказани по индикаторима за различите циљне групе 

                                                           
2 Статистички значајне разлике размотрене у оквиру овог одељка обележене су на графиконима 
заокруживањем 

3.83

3.50

3.90

3.52

2.95

3.19

1 2 3 4

2.1.3. Делови часа прате логичан след 
(усвиравање/упевавање, обрада програма, 
резиме и упутства за самостално вежбање).

2.1.5. Наставник подстиче ученике своје класе 
да међусобно размењују мишљења и савете за 

вежбање.

2.1.6. Користећи инструмент/глас, наставник 
практично показује ученику како да изведе 

одређена места у композицији и упућује 
ученике на додатне изворе знања.

Наставници Ученици
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Као што се уочава на Графикону 5., за сваки од испитаних индикатора у оквиру стандарда 

присутна је статистички значајна разлика између процена ученика и наставника. Добијени 

резултати указују да нам да ученици сматрају да су сви испитани аспекти наставног процеса 

у оквиру овог стандарда остварени у мањој мери него што то тврде наставници 

индивидуалне наставе. Конкретно, могло би се протумачити да ученици очекују од 

наставника индивидуалне наставе да часови буду јасније временски и логички 

структурисани, да се у већој мери подстиче размена мишљења и саветовање међу 

ученицима у оквиру класа, да наставници у већој мери користе инструмент/глас како би 

практично показали ученицима начин извођења одређених делова композиција, као и да 

их у већој мери упућују на додатне изворе литературе, пре свега на извођења различитих 

композиција која се могу пронаћи на интернету.  

На Графикону 6. приказане су просечне оцене различитих циљних група за индикаторе у 

оквиру стандарда 2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и 

компетенције на часу. 

 

Графикон 6. – Просечни скорови тачности за стандард 2.3. у индивидуалној настави, 

приказани по индикаторима за различите циљне групе 
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2.3.1. Током часа уочава се напредак ученика у 
извођењу програма и он је способан да пружи 

прецизна објашњења за извођење кључних 
места у композицијама које обрађује.

2.3.3. Ученик слуша себе док свира/пева и уме 
да процени квалитет свог извођења (зна где 

греши и шта треба да поправи).

2.3.4. Ученик излаже своје идеје и износи 
оригинална и креативна решења у вези са 

композицијом коју обрађује.

2.3.5. Ученик усваја коментаре наставника и 
исправља грешке у извођењу композиције 
(нпр. у ритму, интонацији, артикулацији, 

динамици, итд.).

2.3.6. Током припреме за јавни 
наступ/такмичење ученик планира колико ће 
и како вежбати, а након наступа/такмичења, 
вреднује успешност таквог начина припреме, 

самостално или уз помоћ наставника.

Наставници Ученици
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Поређење резултата за овај стандард даје нам занимљиве увиде. Као што је уочљиво на 

Графикону 6., присутне су значајне разлике међу оценама ученика и наставника на три 

индикатора. Конкретније, чини се да наставници сматрају да ученици имају нешто слабије 

развијену навику да пажљиво слушају себе док свирају/певају и да су у мањој мери 

способни да процене квалитет свог извођења, него што то сами ученици за себе верују. С 

друге стране, изгледа да ученици очекују од наставника да их у већој мери подстичу на 

слободно изражавање креативних идеја и предлагање оригиналних решења у вези са 

композицијама које обрађују. Такође, јавља се потреба за интензивнијом подршком 

наставника у припремама за јавне наступе и такмичења, са јаснијим планирањем самог 

процеса вежбања, а потом и детаљном евалуацијом постигнутог.  

Настава солфеђа 

На Графикону 7. приказане су просечне оцене различитих циљних група за индикаторе у 

оквиру стандарда 2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу. 

 

Графикон 7. – 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 и наставници солфеђа генерално 

сматрају да су у оквиру наставе солфеђа испитани аспекти заступљени у једнакој мери, 

односно да настава солфеђа генерално ефикасно функционише. 
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2.1.3. Делови часа прате логичан след (нпр. 
упевавање; ритмичке, парлато и мелодијске 

вежбе; резиме и упутства за самостално 
вежбање).

2.1.5. Наставник подстиче ученике из групе да 
међусобно размењују мишљења и помажу 

једни другима у савладавању градива.

2.1.6. Наставник бира наставно средство којим 
ће на најадекватнији начин представити 
градиво и подстиче ученике да користе 

додатне изворе знања.

Наставници Ученици
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На Графикону 8. приказане су просечне оцене различитих циљних група за индикаторе у 

оквиру стандарда 2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и 

компетенције на часу. 

 

Графикон 8. – Просечни скорови тачности за стандард 2.3. 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 на то да ученици и наставници солфеђа сматрају да часови солфеђа генерално 

пружају ученицима задовољавајућу прилику за стицање знања, усвајање вредности, и 

стицање одговарајућих вештина и компетенција. 

 

Разматрање резултата по локацијама и стручним већима 

Увидом у одговоре ученика по локацијама утврђена је значајна разлика између матичне 

школе и издвојеног одељења у Миријеву на укупном скору тачности на стандарду 2.1. 

Наставник ефикасно управља процесом учења на часу, што нам указује на то да се 

ефикасност часова солфеђа у извојеном одељењу (просечна оцена 3.03 од 4.00) види као 
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2.3.1. Током часа уочава се напредак ученика 
усвајању градива и они су способан да 
прецизно објасне кључне појмове из 

обрађеног градива.

2.3.3. Приликом извођења вежби, ученици су 
способни да примете сопствене грешке и 

грешке осталих ученика из групе.

2.3.4. Ученици излажу своје идеје и износе 
оригинална и креативна решења у вези са 

градивом које обрађују.

2.3.5. Ученици усвајају коментаре наставника 
и исправљају грешке на које им је указано 

(нпр. у ритму, интонацији, артикулацији, итд.).

2.3.6. Током припреме за такмичење из 
солфеђа ученици планирају колико ће и како 

вежбати, а након такмичења вреднују 
успешност таквог начина припреме, 

самостално или уз помоћ наставника.

Наставници Ученици



ОМШ „Владимир Ђорђевић“ – Београд               Извештај о самовредновању рада школе 2018/2019 
 

19 
 

нешто нижа у односу на ону у матичној школи (просечна оцена 3.41 од 4.00). Међутим, када 

се размотре појединачни индикатори, та разлика је присутна само у погледу аспекта 

упућивања на додатне изворе знања који је нешто више заступљен у матичној школи, како 

међу наставницима индивидуалне наставе, тако и међу наставницима солфеђа. 

Када су одговори размотрени одвојено по стручним већима, утврђено је да не постоје 

статистички значане разлике међу стручним већима за одговоре ученика по питању 

индивидуалне наставе ни за један од два испитана стандарда. Чињеница да је настава 

различитих инструмената у нашој школи генерално слично оцењена по питању испитаних 

аспеката, наводи нас на закључак да настава у нашој школи има уједначен ниво, што 

видимо као позитиван исход. По питању наставе солфеђа присутне су значајне разлике 

међу ученицима различитих стручних већа за оба испитана стандарда, међутим, није 

интуитивно како би требало тумачити такве резултате, те их стога овде нећемо ни 

разматрати. 

 

ГЛАВНИ НАЛАЗИ И ПРЕПОРУКЕ 

Овај одељак представља сажет приказ најзначајнијих закључака добијених анкетирањем 

различитих циљних група (наставника и ученика) 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. 

 

ИНДИВИДУАЛНА НАСТАВА 

Јаке стране Слабости 

 Генерално посматрано, ученици сматрају 

да наставници ефикасно управљају 

процесом учења на часу 

× Ученици не уочавају довољно јасну 

временску и логичку структуру на 

часовима индивидуалне наставе 

 Већина ученика сматра да им настава 

иструмента/соло певања у нашој школи 

пружа могућност да стичу знања, усвајају 

вредности, стичу вештине и компетенције 

× Упућивање ученика на међусобну 

размену мишљења и савета за вежбање у 

оквиру класе је застпуљено у мањој мери. 

 Већина наставника редовно користи 

инструмент/глас како би ученицима 

практично показали начин извођења 

кључних места у композицијама 

× Ученици клавира очекују да њихови 

наставници чешће практично користе 

инструмент када објашњавају извођење 

кључних места у композицијама 
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 Настава у оквиру различитих стручних 

већа оцењена сличним оценама – настава 

генерално има уједначен ниво по питању 

испитаних аспеката 

× Ученици очекују да их наставици чешће 

упућују на додатне изворе знања (нпр. 

преслушавање различитих извођења неке 

композиције која се могу пронаћи на 

интернету).  

 × Део ученика не остварује напредак у 

извођењу програма током часа. Ученици 

немају у довољној мери развијену навику 

да слушају себе док свирају/певају, често 

не знају тачно где греше и шта треба да 

поправе 

 × Ученици очекују већу слободу за 

изражавање креативних идеја и 

предлагање оригиналних решења у вези 

са композицијама које се обрађују на часу 

 × Ученици немају потпуно развијену навику 

да пажљиво слушају и примењују 

наставничке коментаре при исправљању 

својих грешака у извођењу, иако су свесни 

да је то битно 

 × Ученици исказују потребу за 

интензивнијом подршком наставника у 

припремама за јавне наступе и 

такмичења, са јаснијим планирањем 

самог процеса вежбања, а потом и 

детаљном евалуацијом постигнутог. 
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НАСТАВА СОЛФЕЂА 

Јаке стране Слабости 

 Већина ученика сматра да наставнице 

солфеђа ефикасно управљају процесом 

учења на часу. Часови су добро 

временски и логички структурисани, 

подстиче се размена мишљења и 

помагање међу ученицима, користе се 

адекватни начини за представљање 

градива. 

× Додатни извори знања (нпр. схематски 

прикази градива са интернета) се 

углавном не користе, а ни наставници ни 

ученици не увиђају предности које они 

могу донети 

 Већина ученика уме да примети своје 

грешке, као и грешке осталих ученика из 

групе приликом извођења вежби на часу 

(нпр. у ритму, интонацији, артикулацији, 

итд.). Они настоје да пажљиво слушају 

коментаре наставника и труде се да 

исправљају грешке на које им је указано.  

× Део ученика изражава забринутост јер не 

разумеју градиво из солфеђа и нису 

способни самостално да понове вежбе 

које се обрађују на часу. Сваки пети 

ученик признаје да често није способан да 

објасни кључне појмове из обрађеног 

градива. 

 Ученици издвојеног одељења у Миријеву 

задовољни су могућностима за стицање 

знања и усвајање компетенција које им 

пружа настава солфеђа 

× Ученици у матичној школи очекују да им 

настава солфеђа пружи више могућности 

за стицање знања и усвајање 

компетенција. 

 

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

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

 У оквиру часова индивидуалне наставе потребно је устројити прецизнију временску 

и логичку структуру часа. Препоручује се детаљније планирање временског тока 

самих часова, са јасним распоредом његових елемената (јасно истицање циљева 

часа, усвиравање/упевавање, обрада програма, резиме урађеног, упутства за 

самостално вежбање). 

 Навикавање ученика у оквиру класе да међусобно размењују мишљења и савете за 

вежбање може имати вишеструке бенефите. Препоручује се да ученици, заједно са 

наставником, што чешће заједнички коментаришу своја извођења и извођења 

осталих ученика из класе (идеална прилика за то су интерни часови и други јавни 

наступи). На тај начин се подстиче већа мотивација ученика, јер је омогућено 

напредовање кроз дружење и здраву конкуренцију. Поред саветовања (млађи 

ученици добијају савете од старијих и успешнијих), као посебно корисно види се и 

заједничко музицирање ученика различитих узраста у оквиру камерних ансамбала 
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– такав вид заједничког рада пружа ученицима подстицајну атмосферу за напредак. 

Прави пример позитивне праксе у том смислу је камерни ансамбл „Flautissti“ који је 

зачет протекле школске године у оквиру Зимске школе флауте проф. Александра 

Буркерта и који је већ остварио значајне успехе на различитим такмичењима. 

 У оквиру наставе клавира ученици очекују да наставници више користе инструмент 

како би им практично показали начин извођења кључних места у композицији. 

Чешће практично показивање нарочито је препоручљиво у настави инструмената јер 

даје ученицима јаснији модел (учење угледањем на узор, памћење моторичких 

радњи) и пружа прецизније смернице за самостално вежбање. 

 Ученике је потребно континуирано упућивати на додатне изворе знања. Они их могу 

додатно мотивисати, а неретко се могу показати као ефикаснији начин за 

савладавање градива.  

 У оквиру индивидуалне наставе пожељно је упућивати ученике да 

преслушавају различита извођења композиција које обрађују, а која се могу 

пронаћи на интернету. Наравно, тај процес је потребно пажљиво пропратити 

и заједнички са ученицима коментарисати кључне аспекте (упућивати их на 

добре и лоше стране датог извођења). 

 Код наставе солфеђа препоручује се 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. 

 Имајући у виду да део ученика не остварује напредак у извођењу програма током 

часа (то примећују и наставници и сами ученици) потребно је осмислити начин да се 

постигне макар минимални напредак на сваком часу. Показује се да ученици немају 

у довољној мери развијену навику да слушају себе док свирају/певају, па често не 

знају тачно где греше и шта треба да поправе. Поред тога, део ученика признаје да 

нису увек концентрисани на часу и да не слушају и не усвајају коментаре наставника, 
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иако су свесни да је то веома важно за њихов напредак. У том смислу препоручује 

се увођење континуираних процена, из часа у час – ученици и наставници би на 

почетку часа заједнички проценили квалитет извођења ученика, а затим би га 

поновно проценили на крају часа. Поред тога, ученици би оценили у којој мери су 

били концентрисани на своје извођење и коментаре наставника на датом часу. 

Уколико би ученик неколико часова заредом био концентрисан, слушао наставничке 

коментаре и успевао да оствари напредак, добијао би одређени бенефит (нпр. 

високу оцену, похвалу пред родитељима, прилику за јавни наступ, итд.). Сваки 

напредак пожељно је бележити у виду графикона у свесци ученика – такав визуелни 

приказ може у великој мери одржати мотивацију ученика. Позитивна пракса на 

овом пољу уочава се у оквиру наставе гитаре код колегинице Јелене Милојевић. 

 И у оквиру наставе солфеђа део ученика не напредује, нису способни да самостално 

понове вежбе које се обрађују на часу и да објасне кључне појмове из обрађеног 

градива. У том смислу, пожељно је да се наставнице солфеђа пажљивије посвете 

идентификацији таквих ученика, охрабрујући их да се јаве када им нешто није јасно. 

Када су ученици идентификовани, треба им понудити допунски рад, а пожељно је и 

укључити вршњачку помоћ – да други ученици из групе који су вештији у 

савладавању градива пруже објашњења и провежбају градиво са слабијим 

ученицима. Таква пракса подстиче сарадњу међу ученицима и може знатно 

побољшати кохезију у оквиру групе. Када дође до напретка слабијих ученика, група 

то може доживети као своју заслугу и тумачити то као заједнички успех који буди 

позитивне емоције. 
 Ученицима је потребно континуирано омогућавати да изражавају своју креативност 

– да предлажу оригинална решења у вези са начинима извођења композиција које 

се обрађују на часу. Без обзира на то што њихове идеје неће увек бити употребљиве, 

ученици ће питајући и коментаришући активно учествовати у процесу учења. На тај 

начин они ће стећи употребљивија знања, биће омогућено дуже задржавање 

навежбаног, а уједно ће знати и шта треба да избегавају у свом вежбању. Слободно 

изражавање и креативност ученика може се подстицати и кроз давање прилике 

ученицима да учествују у одабиру програма који ће обрађивати. Програм који је у 

складу са интересовањима ученика несумњиво ће утицати на повећање мотивације 

за вежбање. 

 Пред јавне наступе и такмичења потребно је инсистирати на детаљном планирању 

самог процеса припреме – упутити ученике да одреде тачно колико ће временски 

вежбати свакога дана и на који начин. Након кључног наступа неопходна је завршна 

евалуација, односно разговор о квалитету извођења, који ће укључити разматрање 

предности и мана коришћеног начина припреме и планове за припрему наредних 

наступа. 
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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 
Делови мог часа увек прате логичан след (усвиравање/упевавање, обрада 
програма, резиме и упутства за самостално вежбање). 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Подстичем ученике своје класе да међусобно размењују мишљења и савете 
за вежбање. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Стално користим инструмент/глас да практично покажем ученику како да 
изведе одређена места у композицији.  

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Упућујем своје ученике да користе додатне изворе знања (нпр. 
преслушавање различитих извођења композиције коју обрађујемо на 
интернету). 

1 2 3 4 

1 2 3 4 Током часа углавном уочавам напредак ученика у извођењу програма. 1 2 3 4 

1 2 3 4 
Моји ученици су способни да пруже прецизна објашњења везано за начин 
извођења различитих делова композиције коју обрађују (остављају утисак 
да владају материјом). 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Моји ученици пажљиво слушају себе док изводе одређену 
композицију/вежбу и умеју да процене квалитет свог извођења (знају где 
греше и шта треба да поправе). 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Моји ученици су слободни да излажу своје идеје и износе оригинална и 
креативна решења у вези са композицијом коју обрађујемо на часу. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Ученици се труде да усвајају моје коментаре и исправљају грешке у 
извођењу композиције (нпр. у ритму, интонацији, артикулацији, динамици..) 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Када се припремају за јавни наступ/такмичење подстичем ученике да 
планирају тачно колико ће и на који начин самостално вежбати. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

Након јавног наступа/такмичења увек прокоментаришем са учеником 
квалитет његовог извођења, затим укратко анализирамо какве је резултате 
дао начин вежбања који је ученик примењивао, уз сугестију шта је потребно 
унапредити/изменити. 

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 
Делови мог часа увек прате логичан след (нпр. распевавање; ритмичке, 
парлато и мелодијске вежбе; резиме и упутства за самостално вежбање). 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Подстичем ученике у оквиру групе да међусобно размењују мишљења и 
помажу једни другима у савладавању градива. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Увек бирам наставно средство које ми омогућава да на најадекватнији 
начин представим градиво (нпр. записујем примере на табли и истичем 
кључна места, отпевам или одсвирам фигуру на клавиру, итд.) 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Упућујем ученике да користе додатне изворе знања (нпр. претраживање 
шематских приказа градива из солфеђа на интернету). 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Већина мојих ученика успева самостално да понови вежбе које су обрађене 
током часа. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Моји ученици су способни да самостално објасне кључне појмове из 
обрађеног градива (остављају утисак да владају материјом). 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Приликом извођења вежби, моји ученици су способни да примете 
сопствене грешке и грешке осталих ученика из групе (знају где греше и шта 
треба да поправе). 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Моји ученици су слободни да излажу своје идеје и дају коментаре у вези са 
градивом које обрађујемо на часу. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Ученици се труде да усвајају моје коментаре током извођења вежби и 
исправљају грешке на које им указујем (нпр. у ритму, интонацији, 
артикулацији, итд..) 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Када се припремају за такмичење из солфеђа подстичем ученике да 
планирају тачно колико ће и на који начин самостално вежбати. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Након завршеног такмичења увек са учеником прокоментаришем остварени 
резултат и укратко анализирамо на које делове градива треба више да се 
фокусира убудуће. 

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 часу увек пратимо одређени редослед - почињемо од 
усвиравања/упевавања, затим прелазимо на програм, а на 
крају резимирамо научено. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Наставник/ца нас подстиче да размењујемо мишљења и савете 
са другарима из класе, како бисмо заједно напредовали. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Када наиђем на компликовано место приликом читања неке 
нове композиције, наставник/ца ми обично то сам 
одсвира/отпева, да схватим како треба да звучи. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Када ми зада нови програм, наставник/ца ми често пусти 
снимак те композиције на интернету, да лакше стекнем утисак 
како звучи и заинтересујем се за вежбање. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 Током часа примећујем да напредујем у извођењу програма. 1 2 3 4 

1 2 3 4 
Када би ме неко питао за помоћ око вежбања, умео/ла бих да 
га посаветујем и да му прецизно објасним како се изводе 
кључна места у композицији коју тренутно радим. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Пажљиво слушам себе док свирам/певам и умем да проценим 
квалитет извођења (знам где грешим и шта треба поправити). 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Наставник/ца ме подстиче да износим идеје у вези са 
композицијом коју обрађујемо и да дајем креативне предлоге. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Када ми наставник/ца укаже на неку грешку у свирању/певању, 
потрудим се да то што пре исправим и да не понављам сличне 
грешке у будућности. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Када се спремам за јавни наступ или такмичење наставник/ца 
ме саветује да прецизно испланирам колико ћу времена 
дневно да вежбам и на који тачно начин. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

Након јавног наступа или такмичења наставник/ца увек 
прокоментарише добре и лоше стране мог извођења - укратко 
анализирамо моје вежбање и шта треба да радим да би 
наредни наступ био бољи. 

1 2 3 4 
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ВАЖНО ЧАСОВИ СОЛФЕЂА ТАЧНО 

1 2 3 4 
На часу увек пратимо одређени редослед - нпр. почињемо од 
распевавања, затим прелазимо на ритмичке вежбе, парлато 
или мелодијске примере, а на крају резимирамо градиво. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Наставница нас подстиче да размењујемо мишљења са 
другарима из групе и помажемо једни другима да што боље 
савладамо градиво. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

Када учимо нове музичке појмове, наставница се труди да их 
што јасније представи, на више разичитих начина (нпр. 
запише неки пример на табли и истакне кључна места, отпева 
нам или одсвира музичку фигуру на клавиру, итд.). 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Наставница нас подстиче да претражујемо градиво из 
солфеђа на интернету и користимо додатне изворе 
литературе. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
На крају часа већина ученика из групе успева да савлада 
пређено градиво (нпр. умемо самостално да поновимо вежбе 
које смо радили током часа). 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Када би ме неко од другара из групе питао за помоћ око 
солфеђа, умео/ла бих прецизно да му објасним градиво које 
смо радили. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Када на часу солфеђа сви заједно изводимо неку вежбу, увек 
приметим ако неко од нас погреши. 

1 2 3 4 

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

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Када ми наставница укаже да грешим у некој вежби, 
потрудим се да то што пре исправим и да не понављам 
сличне грешке у будућности. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Када се спремам за такмичење из солфеђа наставница ме 
саветује да прецизно испланирам колико ћу времена дневно 
да вежбам и на који тачно начин. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
После такмичења из солфеђа наставница увек са мном 
прокоментарише резултат и укратко анализирамо на које 
делове градива треба више да се фокусирам убудуће. 

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=24) 

 важно  тачно 

 1 2 3 4  1 2 3 4 

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

2.1.3. Делови часа прате логичан след 
(усвиравање/упевавање, обрада 
програма, резиме и упутства за 
самостално вежбање). 

    4 16.7 20 83.3      4 16.7 20 83.3 

2.1.5. Наставник подстиче ученике своје 
класе да међусобно размењују 
мишљења и савете за вежбање. 

  1 4.2 6 25.0 17 70.8    2 8.3 8 33.3 14 58.3 

2.1.6.1. Користећи инструмент/глас, 
наставник практично показује ученику 
како да изведе одређена места у 
композицији. 

    1 4.2 23 95.8      1 4.2 23 95.8 

2.1.6.2. Наставник упућује ученика да 
користи додатне изворе знања (нпр. 
преслушавање извођења дате 
композиције на интернету). 

    3 12.5 21 87.5      4 16.7 20 83.3 
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 Важно  тачно 

 1 2 3 4  1 2 3 4 

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

2.3.1.1. Током часа уочава се напредак 
ученика у извођењу програма. 

    3 12.5 21 87.5    2 8.3 8 33.3 14 58.3 

2.3.1.2. Ученик је способан да пружи 
прецизна објашњења за извођење 
одређених места у композицији 
(оставља утисак да влада материјом). 

    7 29.2 17 70.8    3 12.5 12 50.0 9 37.5 

2.3.3. Ученик слуша себе док свира/пева 
и уме да процени квалитет свог 
извођења (зна где греши и шта треба да 
поправи). 

    1 4.2 23 95.8    5 20.8 11 45.8 8 33.3 

2.3.4. Ученик излаже своје идеје и 
износи оригинална и креативна решења 
у вези са композицијом коју обрађује. 

  1 4.2 5 20.8 18 75.0  1 4.2 4 16.7 3 12.5 16 66.7 

2.3.5. Ученик усваја коментаре 
наставника и исправља грешке у 
извођењу композиције (нпр. у ритму, 
интонацији, артикулацији, динамици, 
итд.). 

      24 100.0    3 12.5 5 20.8 16 66.7 

2.3.6.1. Приликом припреме за јавни 
наступ/такмичење ученик планира 
колико ће и на који начин вежбати. 

    1 4.2 23 95.8      4 16.7 20 83.3 

2.3.6.2. По завршеном јавном 
наступу/такмичењу, ученик вреднује 
успешност свог начина припреме, 
самостално или уз помоћ наставника. 

      24 100.0      3 12.5 21 87.5 
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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 % 

2.1.3. Делови часа прате логичан след 
(нпр. упевавање; ритмичке, парлато и 
мелодијске вежбе; резиме и упутства за 
самостално вежбање). 

    1 25.0 3 75.0      1 25.0 3 75.0 

2.1.5. Наставник подстиче ученике из 
групе да међусобно размењују 
мишљења и помажу једни другима у 
савладавању градива. 

    1 25.0 3 75.0      1 25.0 3 75.0 

2.1.6.1. Наставник бира наставно 
средство којим ће на најадекватнији 
начин представити градиво. 

    1 25.0 3 75.0      1 25.0 3 75.0 

2.1.6.2. Наставник подстиче ученике да 
користе додатне изворе знања (нпр. 
претраживање шематских приказа 
градива из солфеђа на интернету). 

  1 25.0 3 75.0      2 50.0 2 50.0   
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 важно  тачно 

 1 2 3 4  1 2 3 4 

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

2.3.1.1. Већина ученика успева 
самостално да понови вежбе које су 
обрађене током часа 

    1 25.0 3 75.0      3 75.0 1 25.0 

2.3.1.2. Ученици су способни да 
прецизно објасне кључне појмове из 
обрађеног градива (стиче се утисак да 
владају материјом). 

    2 50.0 2 50.0      4 100.0   

2.3.3. Приликом извођења вежби, 
ученици су способни да примете 
сопствене грешке и грешке осталих 
ученика из групе. 

    3 75.0 1 25.0      3 75.0 1 25.0 

2.3.4. Ученици излажу своје идеје и 
износе оригинална и креативна решења 
у вези са градивом које обрађују. 

    3 75.0 1 25.0      3 75.0 1 25.0 

2.3.5. Ученици усвајају коментаре 
наставника и исправљају грешке на које 
им је указано (нпр. у ритму, интонацији, 
артикулацији, итд.). 

    2 50.0 2 50.0      2 50.0 2 50.0 

2.3.6.1. Приликом припреме за 
такмичења из солфеђа ученици 
планирају колико ће и на који начин 
вежбати. 

    1 25.0 3 75.0      2 50.0 2 50.0 

2.3.6.2. Након такмичења из солфеђа 
ученици вреднују успешност свог 
начина припреме, самостално или уз 
помоћ наставника. 

    1 25.0 3 75.0      1 25.0 3 75.0 
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Табела 3. – Процене ученика по питању индивидуалне наставе  (N=129) 

 важно  тачно 

 1 2 3 4  1 2 3 4 

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

2.1.3. Делови часа прате логичан след 
(усвиравање/упевавање, обрада 
програма, резиме и упутства за 
самостално вежбање). 

  11 8.5 45 34.9 73 56.6  3 2.3 13 10.1 27 20.9 86 66.7 

2.1.5. Наставник подстиче ученике своје 
класе да међусобно размењују 
мишљења и савете за вежбање. 

13 10.1 29 22.5 28 21.7 59 45.7  19 14.7 19 14.7 40 31.0 51 39.5 

2.1.6.1. Користећи инструмент/глас, 
наставник практично показује ученику 
како да изведе одређена места у 
композицији. 

2 1.6 3 2.3 18 14.0 106 82.2  3 2.3 7 5.4 17 13.2 102 79.1 

2.1.6.2. Наставник упућује ученика да 
користи додатне изворе знања (нпр. 
преслушавање извођења дате 
композиције на интернету). 

18 14.0 22 17.1 38 29.5 51 39.5  39 30.2 14 10.9 25 19.4 51 39.5 
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 важно  Тачно 

 1 2 3 4  1 2 3 4 

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

2.3.1.1. Током часа уочава се напредак 
ученика у извођењу програма. 

2 1.6 10 7.8 26 20.2 91 70.5  9 7.0 3 2.3 37 28.7 80 62.0 

2.3.1.2. Ученик је способан да пружи 
прецизна објашњења за извођење 
одређених места у композицији 
(оставља утисак да влада материјом). 

5 3.9 12 9.3 45 34.9 67 51.9  8 6.2 16 12.4 46 35.7 59 45.7 

2.3.3. Ученик слуша себе док 
свира/пева и уме да процени квалитет 
свог извођења (зна где греши и шта 
треба да поправи). 

2 1.6 6 4.7 16 12.4 105 81.4  3 2.3 16 12.4 23 17.8 87 67.4 

2.3.4. Ученик излаже своје идеје и 
износи оригинална и креативна 
решења у вези са композицијом коју 
обрађује. 

15 11.6 20 15.5 38 29.5 56 43.4  21 16.3 19 14.7 39 30.2 50 38.8 

2.3.5. Ученик усваја коментаре 
наставника и исправља грешке у 
извођењу композиције (нпр. у ритму, 
интонацији, артикулацији, динамици, 
итд.). 

1 0.8 3 2.3 15 11.6 110 85.3  4 3.1 1 0.8 22 17.1 102 79.1 

2.3.6.1. Приликом припреме за јавни 
наступ/такмичење ученик планира 
колико ће и на који начин вежбати. 

4 3.4 11 9.5 31 26.7 70 60.3  7 6.0 12 10.3 29 25.0 68 58.6 

2.3.6.2. По завршеном јавном 
наступу/такмичењу, ученик вреднује 
успешност свог начина припреме, 
самостално или уз помоћ наставника. 

3 2.6 5 4.3 24 20.7 84 72.4  5 4.3 7 6.0 26 22.4 78 67.2 
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Табела 4. – Процене ученика по питању наставе солфеђа (N=129) 

 важно  тачно 

 1 2 3 4  1 2 3 4 

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

2.1.3. Делови часа прате логичан след 
(нпр. упевавање; ритмичке, парлато и 
мелодијске вежбе; резиме и упутства за 
самостално вежбање). 

1 0.8 4 3.1 29 22.5 95 73.6    5 3.9 27 20.9 97 75.2 

2.1.5. Наставник подстиче ученике из 
групе да међусобно размењују 
мишљења и помажу једни другима у 
савладавању градива. 

5 3.9 17 13.2 43 33.3 64 49.6  7 5.4 14 10.9 42 32.6 66 51.2 

2.1.6.1. Наставник бира наставно 
средство којим ће на најадекватнији 
начин представити градиво. 

1 0.8 2 1.6 21 16.3 105 81.4  1 0.8 3 2.3 18 14.0 107 82.9 

2.1.6.2. Наставник подстиче ученике да 
користе додатне изворе знања (нпр. 
претраживање шематских приказа 
градива из солфеђа на интернету). 

36 27.9 25 19.4 27 20.9 41 31.8  42 32.6 23 17.8 25 19.4 39 30.2 
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 важно  тачно 

 1 2 3 4  1 2 3 4 

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

2.3.1.1. Већина ученика успева 
самостално да понови вежбе које су 
обрађене током часа 

3 2.3 4 3.1 39 30.2 83 64.3  4 3.1 8 6.2 45 34.9 72 55.8 

2.3.1.2. Ученици су способни да 
прецизно објасне кључне појмове из 
обрађеног градива (стиче се утисак да 
владају материјом). 

3 2.3 12 9.3 37 28.7 77 59.7  4 3.1 24 18.6 32 24.8 69 53.5 

2.3.3. Приликом извођења вежби, 
ученици су способни да примете 
сопствене грешке и грешке осталих 
ученика из групе. 

15 11.6 17 13.2 33 25.6 64 49.6  19 14.7 12 9.3 34 26.4 64 49.6 

2.3.4. Ученици излажу своје идеје и 
износе оригинална и креативна 
решења у вези са градивом које 
обрађују. 

8 6.2 23 17.8 39 30.2 59 45.7  9 7.0 23 17.8 41 31.8 56 43.4 

2.3.5. Ученици усвајају коментаре 
наставника и исправљају грешке на 
које им је указано (нпр. у ритму, 
интонацији, артикулацији, итд.). 

2 1.6 3 2.3 16 12.4 108 83.7  3 2.3 1 0.8 22 17.1 103 79.8 

2.3.6.1. Приликом припреме за 
такмичења из солфеђа ученици 
планирају колико ће и на који начин 
вежбати. 

      8 100.0        8 100.0 

2.3.6.2. Након такмичења из солфеђа 
ученици вреднују успешност свог 
начина припреме, самостално или уз 
помоћ наставника. 

    1 12.5 7 87.5        8 100.0 
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