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САСТАВ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022 

Ђокић Теодора – школски психолог (координатор Тима) 

Вујновић Јелена – наставник флауте (записничар) 

Милојковић Борко – наставник клавира (члан) 

Миодраг Емилија – наставник клавира (члан) 

Милојевић Јелена – наставник гитаре (члан) 

Симић Леа – наставник клавира (члан) 

Лалицки Луција – представник родитеља (члан) 

Бенак Татјана– представник локалне заједнице (члан) 

Врачар Катарина – директор школе (члан) 

 

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ РАДА ШКОЛЕ ЗА 

ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 
 

Тим је донео одлуку да се током школске 2021/22. године обраде Област 2 – Настава и 

учење, кроз стандарде 2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу и 2.2. 

Наставник прилагођава рад на часу васпитно-образовним потребама ученика, те Област 4 

– Подршка ученицима. Током првог полугодишта обрађена је Област 2. Настава и учење, 

као и обично, кроз анкете за различите циљне групе, док је Област 4 обрађена током другог 

полугодишта, прегледом школске документације уз коришћење чек-листа стандарда и 

индикатора. 

ОБЛАСТ 2. – НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

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

ове школске године обрађено је два стандарда вредновања – 2.1. Наставник ефикасно 

управља процесом учења на часу. и 2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-

васпитним потребама ученика. Овде напомињемо да у оквиру стандарда 2.2. у анкете 

нису укључени индикатори 2.2.4. Наставник примењује специфичне 

задатке/активности/материјале на основу ИОПа и плана индивидуализације и 2.2.5. 

Наставник укључује ученике којима је потребна додатна подршка у различите школске 

активности (пројекте), чиме се подстиче њихов напредак и интеракција са другим 

ученицима, имајући у виду да током ове школске године у школи нису заступљени ученици 

који наставу похађају по ИОП-у, нити ученици са потребом за додатном подршком. Као и 

претходних година, 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 у матичној згради 

ОМШ „Владимир Ђорђевић“, као и у издвојеном одељењу Школе, у Миријеву. Скале 
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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). 

Обрада анкета спроведена је коришћењем статистичког програмског пакета SPSS 21.0. 

Поред скала процене, ученицима и родитељима задата су и три питања отвореног типа, 

којима су директно испитане јаке стране и слабости у раду и добијени предлози за 

унапређење функционисања Школе. 

 

РЕЗУЛТАТИ 

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

увиди стечени поређењем резултата различитих група, као и преглед по стручним већима. 

На крају, биће размотрени и резултати добијени квалитативном анализом на питањима 

отвореног типа. 

 

Наставници 

У анкети је учествовало укупно 23 наставника (20 наставника индивидуалне наставе и 3 

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 3.35 и 4.00, 

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

својој наставној пракси (просечне оцене у распону 3.15 – 4.00, 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 и наредних одељака 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, те да су оцене на овом 

стандарду прилично високее, говори нам о томе да наставници индивидуалне наставе 

генерално сматрају да је њихова наставна пракса у складу са овим стандардом. Детаљнијим 

увидом у појединачне индикаторе у оквиру овог стандарда, потврђује се да ни за једну 

тврдњу није присутна статистички значајна разлика између скорова важности и тачности. 

Као што се да уочити на Графикону 1., ни за стандард 2.2. Наставник прилагођава рад на 

часу образовно-васпитним потребама ученика, није присутна статистички значајна 

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

индивидуалне наставе и овај стандард виде као готово у потпуности испуњен. Увидом у 

појединачне индикаторе, поново се потврђује да ни за једну тврдњу није присутна 

статистички значајна разлика између скорова важности и тачности. 

 

 Настава солфеђа 

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

функционицање наставе (просечна оцена износи 4.00, од максималних 4.00) и тврде да у 

великој мери упражњавају испитане аспекте у својој наставној пракси (просечне оцене се 

крећу између 3.33 и 4.00, од максималних 4.00). 

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. 
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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. 

 

Ученици 

У истраживању је учествовао укупно 101 ученик, већински ученици другог циклуса 

школовања. Заступљени су ученици са свих стручних већа – клавир: 41 ученика (40.6%); 

гудачи: 29 ученика (28.7%); дувачи: 11 ученика (10.9%); хармоника: 10 ученика (9.9%); 

гитара: 7 ученика (6.9%); соло певање: 3 ученика (3%). Упитници су задати 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 

2.61 и 3.87, 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 2.25 – 3.83, од максималних 

4.00). Уочава се да нешто мањи значај ученици приписују упућивању на додатне изворе 

знања, као што је преслушавање различитих извођења композиције која се обрађује на 

интернету. Такође, они извештавају да и сами наставници упражњавају тај аспект у мањој 

мери од осталих. 

4.00 4.00
3.72 3.67

1.00

2.00

3.00

4.00

2.1. Наставник ефикасно управља процесом 
учења на часу

2.2. Наставник прилагођава рад на часу 
образовно-васпитним потребама ученика

важно тачно



ОМШ „Владимир Ђорђевић“ – Београд                                       Извештај о самовредновању 2021/2022 
 

7 
 

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 

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 за две тврдње. Наиме, чак половина ученика (50.5%) сматра 

изузетно важним да наставник подстиче ученике своје класе на међусобну размену 

мишљења и савета за вежбање (Тврдња 2.1.5.), међутим, скоро петина ученика (17.8%) 

тврди да његов наставник то уопште не практикује. Такође, иако трећина ученика (32.7%) 

сматра изузетно важним да их наставник упућује на додатне изворе знања, као што је нпр. 

преслушавање различитих извођења композиције која се обрађује на интернету (Тврдња 

2.1.6.2), значајан део њих (38.6%) изјављује да њихови наставници то никада не раде. 

Ни за стандард 2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама 

ученика, није присутна статистички значајна разлика међу укупним скоровима важности и 

тачности, што нам указује на то да ученици сматрају да је у оквиру индивидуалне наставе и 

овај стандард генерално испуњен у довољној мери. Ипак, прегледом резултата за 

појединачне индикаторе, уочава се да статистички значајна разлика и овде постоји за две 

тврдње, међутим усмерена је у супротним смеровима. Наиме, велика већина ученика 

(88.1%) сматра изузетно важним да наставник показује разумевање у моментима када 

ученик има тешкоће да одсвира/отпева нешто (Тврдња 2.2.1.), међутим неки ученици 

(6.9%) тврде да њихов наставник не показује довољно разумевања у таквим моментима. С 

друге стране, велика већина ученика (94%) тврди да њихови наставници посвећују посебну 
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пажњу изузетно заинтересованим и талентованим ученицима, задају им додатни програм 

и пружају могућност да брже напредују (Тврдња 2.2.6.), али један део ученика (12.9%) то 

сматра мање значајним. 

Детаљна анализа показала је се добијени се склоп резултата за оба стандарда донекле 

разликује између различитих стручних већа. 

Наиме, код ученика гудачких и дувачких инструмената, хармонике и соло певања, не јавља 

се статистички значајна разлика између скорова важности и тачности за тврдњу 2.1.6.2 која 

је добијена на целом узорку, што нам говори да су ученици у оквиру наведених стручних 

већа углавном задовољни у којој мери их наставници упућују на додатне изворе знања. 

С друге стране, само се код ученика клавира јавља статистички значајна разлика за тврдњу 

2.2.1, на основу чега можемо закључити да су ученици свих осталих стручних већа 

генерално задовољни количином разумевања које им наставници пружају у ситуацијама 

када имају тешкоће у савладавању градива. 

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 2.70 и 3.90, 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 2.68 – 3.92, од максималних 4.00). 

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

погледу већине аспеката. 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 
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У случају наставе солфеђа, укупни скорови важности и тачности међу ученицима не 

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

је да нису присутне значајне разлике ни за једну тврдњу у оквиру испитаних стандарда. 

Такође, разлике нису присутне ни у оквиру резултата појединих стручних већа. Овакви 

резултати нам указују да су сви испитани аспекти по питању наставе солфеђа генерално у 

складу са ученичким очекивањима. 

 

Родитељи 

У истраживању је учествовало 88 родитеља. Заступљени су родитељи са свих стручних већа 

– клавир: 42 родитеља (47.7%); гудачи: 20 родитеља (22.7%); дувачи: 8 родитеља (9.1%); 

хармоника: 7 родитеља (8%); гитара: 9 родитеља (10.2%), соло певање: 2 родитеља 

(2.3%). Упитници су прослеђени родитељима путем деце, у оквиру часова солфеђа. 

 

Индивидуална настава 

И родитељи имају став да аспекти описани у већини тврдњи из Области 2. доприносе 

квалитету наставе у значајној мери (просечне оцене важности се крећу између 3.74 и 3.92, 

од максималних 4.00). Они такође сматрају да наставници индивидуалне наставе углавном 

испуњавају испитане аспекте у својој наставној пракси (просечне оцене тачности у распону 

3.68 – 3.89, од максималних 4.00). 

Генерално, добијени резултати указују на добро стање у погледу већине аспеката. 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. 

 

Графикон 5. – Просечни скорови тачности и важности по стандардима, за родитеље, у 

погледу индивидуалне наставе 
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важно тачно
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Међу родитељима, укупни скорови важности и тачности не разликују се значајно ни за 

стандард 2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу, ни за стандард 2.2. 

Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика, што нам 

говори да и родитељи сматрају да је пракса наставника индивидуалне наставе генерално 

усклађена са оба испитана стандарда. Увидом у појединачне индикаторе потврђује се такав 

закључак, имајући у виду да нису пристутне статистички значајне разлике ни за један 

појединачни индикатор. 

Детаљна анализа показала је да је добијени склоп резултата за оба стандарда исти код 

родитеља ученика свих стручних већа. 

Настава солфеђа 

И у оквиру наставе солфеђа, родитељи процењују већину аспеката описаних у тврдњама из 

Области 2. као важне (просечне оцене важности се крећу између 3.82 и 3.88, од 

максималних 4.00). Такође, за наставнике солфеђа родитељи сматрају да у задовољавајућој 

мери упражњавају већину испитаних аспеката у својој наставној пракси (просечне оцене 

тачности у распону 3.77 – 3.86, од максималних 4.00). 

Резултати и у случају наставе солфеђа указују на задовољавајуће стање, али ваља 

размотрити одређене мањкавости. На Графикону 6. 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 6. – Просечни скорови тачности и важности по стандардима, за родитеље, у 

погледу наставе солфеђа 

По питању наставе солфеђа, укупни скорови важности и тачности међу родитељима 

разликују се значајно за стандард 2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на 

часу, док за стандард 2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним 

потребама ученика разлика није значајна. Детаљнијим увидом, утврђена је само једна 

значајна разлика на појединим индикаторима. Наиме, у оквиру стандарда 2.1. Наставник 
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важно тачно
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ефикасно управља процесом учења на часу, велика већина родитеља (87.5%) сматра да је 

веома важно да градиво из солфеђа буде деци јасно објашњено (тврдња 2.1.2.1), међутим, 

неки од њих (3.4%) тврде да њихова деца не добијају довољно јасна објашњења и упутства 

за вежбање од својих наставница солфеђа. 

Детаљна анализа по стручним већима, показала је да утврђена разлика важи само за 

родитеље ученика клавира, те се на основу тога може закључити да су родитељи ученика 

свих осталих стручних већа углавном задовољни јасноћом објашњења и упутстава које 

њихова деца добијају у оквиру наставе солфеђа. 
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Компарација резултата различитих циљних група 

У оквиру овог одељка биће размотрене статистички значајне 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 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 индивидуалној настави, 

приказани по индикаторима за различите циљне групе 
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2.1.1. Наставник јасно указује ученику шта ће 
радити на часу, на шта треба да обрати посебну 

пажњу и зашто је баш то важно.

2.1.2.1. Ученику су јасна наставникова 
објашњења и упутства за вежбање.

2.1.2.2. Ученик разуме значење битних музичких 
појмова (нпр. ритам, динамика, темпо, итд.).

2.1.3. Делови часа прате логичан след (нпр. 
усвиравање/упевавање, обрада програма, резиме 

и упутства за самостално вежбање).

2.1.4.1. Наставник постепено задаје ученику све 
сложенији програм.

2.1.4.2. Наставник поступно повећава захтеве у 
вези са извођењем композиције.

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

вежбање.

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

одређена места у композицији..

2.1.6.2. Наставник упућује ученика да користи 
додатне изворе знања (нпр. преслушавање 

различитих извођења композиција).

Наставници Ученици Родитељи
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Као што се уочава на Графикону 7., само за последњи индикатор присутна је статистички 

значајна разлика. Добијени резултат указује нам да ученици сматрају да их наставници у 

нешто мањој мери упућују на додатне изворе знања, као што је преслушавање различитих 

извођења композиција које се обрађују на интернету, него што то тврде сами наставници.  

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

оквиру стандарда 2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним 

потребама ученика. 

 

Графикон 8. – Просечни скорови тачности за стандард 2.2. у индивидуалној настави, 

приказани по индикаторима за различите циљне групе 

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

Графикону 8., присутне су значајне разлике међу оценама ученика, наставника и родитеља 

на два индикатора. Конкретније, чини се да наставници сматрају да у ситуацијама када 

ученик има тешкоће у савладавању градива увек показују потребно разумевање, у шта и 

родитељи верују, међутим, делује да ученици ипак очекују већу дозу разумевања. Такође, 

изгледа да ученици сматрају да се наставници у нешто мањој мери посвећују изузетно 

талентованим и заинтересованим ученицима, него што то тврде сами наставници. 
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2.2.1. Ако ученик има тешкоће да 
одсвира/отпева нешто, наставник показује 
разумевање и даје му прилику да то полако 

савлада.

2.2.2. Наставник задаје ученику програм који 
је у складу са његовим могућностима.

2.2.3. Наставник посвећује време и пажњу 
сваком ученику у складу са његовим 

образовним и васпитним потребама (нпр. 
улаже додатни труд у раду са ученицима који 

се припремају за такмичење или јавни наступ).

2.2.6. Изузетно талентованим и 
заинтересованим ученицима наставник задаје 
додатни програм и пружа могућност да брже 

напредују.

Наставници Ученици Родитељи
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Настава солфеђа 

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

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

 

Графикон 9. – 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 постоји значајна разлика између процена 

наставника, ученика и родитеља по питању разумевања које наставници солфеђа пружају 

на часу. Међутим, овде треба имати у виду мали узорак наставника солфеђа, који је довео 

до тога да неке разлике не могу достићи статистичку значајност.  
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2.1.1. Наставник јасно указује ученицима шта 
ће радити на часу, на шта треба да обрате 
посебну пажњу и зашто је баш то важно.

2.1.2.1. Ученицима су јасна наставникова 
објашњења и упутства.

2.1.2.2. Ученици разумеју значење битних 
музичких појмова (нпр. ритам, тоналитет, 

лествице, интервали, акорди, итд.).

2.1.3. Делови часа прате логичан след (нпр. 
упевавање; ритмичке, парлато и мелодијске 

вежбе; резиме и упутства за самостално 
вежбање).

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

мелодијске).

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

једни другима у савладавању градива.

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

градиво (записује на табли, отпева или 
одсвира фигуру).

2.1.6.2. Наставник подстиче ученике да 
користе додатне изворе знања (нпр. 

претраживање шематских приказа градива из 
солфеђа на интернету).

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

оквиру стандарда 2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним 

потребама ученика. 

 

Графикон 10. – Просечни скорови тачности за стандард 2.2. у настави солфеђа, приказани 

по индикаторима за различите циљне групе 

 

У оквиру овог стандарда јавља се значајна разлика у проценама наставника, ученика и 

родитеља по питању усклађености тежине програма са нивоом знања и могућностима 

ученика. Наиме, чини се да су, за разлику од ученика и родитеља, наставници свесни да 

услед организације групне наставе нису увек у могућности да прилагоде задате вежбе 

карактеристикама сваког ученика понаособ. Свакако, у тумачењу добијених резултата 

треба имати на уму мањкавости самог узорка и процедуре тестирања који су наведени у 

претходном  одељку. 
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2.2.1. Уколико ученици имају потешкоће у 
учењу, наставник показује разумевање и даје 

им више времена да усвоје одређени део 
градива.

2.2.2. Наставник задаје ученицима вежбе које 
су у складу са њиховим нивоом знања и 

могућностима.

2.2.3. Наставник посвећује време и пажњу 
сваком ученику у складу са његовим 

образовним и васпитним потребама (нпр. 
додатно ради са ученицима пред такмичење 

из солфеђа).

2.2.6. Ученицима који показују посебно 
интересовање за солфеђо, наставник задаје 

додатне вежбе и подстиче их да се припремају 
за такмичења.

Наставници Ученици Родитељи
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Разматрање резултата по стручним већима 

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

скорови тачности код ученика гитаре нижи од укупних скорова ученика осталих стручних 

већа, за оба испитана стандарда, док су укупни скорови ученика хармонике нижи од 

осталих само за стандард 2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним 

потребама ученика. 

Одговори ученика указују на то да се у настави соло певања, чешће од свих осталих стручних 

већа, ученици упућују на додатне изворе знања. С друге стране, чини се да наставници 

гитаре и хармонике, по мишљењу ученика, у просеку пружају нешто мање разумевања од 

наставника осталих стручних већа у ситуацијама када ученици имају тешкоће у 

савладавању градива, те да мање обраћају пажњу на то да ли је задати програм у складу са 

тренутним знањем и могућностима сваког ученика. Осим тога, на основу изјава ученика, 

чини се да наставници хармонике у односу на наставнике осталих стручних већа у мањој 

мери користе инструмент како би практично показали ученику како да изведе одређена 

места у композицијама које се обрађују на часу.  
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РАЗМАТРАЊЕ ОДГОВОРА НА ПИТАЊИМА ОТВОРЕНОГ ТИПА 
 

Кроз одговоре на питања отвореног типа сазнали смо како ученици и родитељи виде нашу 

школу, које предности и слабости истичу и шта би евентуално волели да промене. 

У Табели 1. приказане су фреквенције одговора ученика на питање „Шта највише волиш 

у музичкој школи?“, добијених квалитативном анализом, по стручним већима. 

Табела 1. – Одговори ученика на питање „Шта највише волиш у музичкој школи?“ 

 УКУПНО клавир гудачи дувачи хармоника гитара 
соло 

певање 

Свирање 39 15 13 5 3 3   

Друштво 24 9 9 3 1 2   

Певање 15 6 4 2 3     

Однос и труд наставника 10 5 2 2     1 

Лепу атмосферу 10 3 3 1 1   2 

Солфеђо 8 3 2 2   1   

Да учим нове 
композиције 

6 1 3 1   1   

Хор 6 2   1 3     

Наставника инструмента 5 1 2 1   1   

Наставницу солфеђа 5 1 1 2   1   

Оркестар 4   3     1   

Да свирам познате 
композиције 

2         2   

Школа је лепа и има пуно 
цвећа 

2       1   1 

Школа је добро 
организована 

1 1           

 

Ученици примарно истичу своју љубав према музици – уживају у свирању и певању. 

Генерално воле да уче нове композиције, а неки од њих уживају и у свирању познатих 

композиција. Везани су за своје наставнике главног предмета, цене њихов леп однос, 

разумевање, предусретљивост и труд. Део ученика истиче да воли часове солфеђа и имају 

добар однос са наставницама солфеђа. Генерално воле групно музицирање, па део њих 

часове хора и оркестра истиче као своје омиљене предмете. Уживају и у дружењу са 

пријатељима, сматрају да је атмосфера у целости јако добра и да је у Школи добра 

организација. Истичу да је Школа лепа, а као главну предност виде пуно цвећа. 
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У Табели 2. приказане су фреквенције одговора родитеља на питање „Чиме се ОМШ 

„Владимир Ђорђевић“ истиче у позитивном смислу?“, добијених квалитативном 

анализом, по стручним већима. 

Табела 2. – Одговори родитеља на питање „Чиме се Школа истиче у позитивном смислу?“ 

 УКУПНО клавир гудачи дувачи хармоника гитара 

Љубазност запослених, 
приступачност и професионалност 

31 17 7 1 2 4 

Посвећени наставници 29 13 6 3 3 4 

Позитивна радна атмосфера 16 6 4 2 2 3 

Добар план рада и организација 12 2 2 3 3 2 

Стручни наставници који 
представљају позитиван ауторитет 

11 4 2 1 2 2 

Деца су подстакнута да наступају 6 1 2 1 1 1 

Школа је лепа, уредна и чиста 3 1 1     1 

Пројекти 2   2       

Добра сарадња са родитељима 2 1   1     

 

Родитељи највише истичу љубазност, приступачност и професионалност свих запослених, а 

затим и посвећеност и стручност наставника главног предмета и солфеђа. Сматрају да 

Школу карактерише позитивна радна атмосфера и добра организација. Као и ученици, и 

родитељи Школу виде као лепу, уредну и чисту. Допада им се што се реализују пројекти и 

што су ученици подстакнути да наступају. Такође, задовољни су како Школа сарађује са 

родитељима. 
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У Табели 3. приказане су фреквенције одговора ученика на питање „Да ли ти нешто 

смета у музичкој школи?“, добијених квалитативном анализом, по стручним већима. 

Табела 3. – Одговори ученика на питање „Да ли ти нешто смета у музичкој школи?“ 

 УКУПНО клавир гудачи дувачи хармоника гитара 

Често нема тоалет папира 5 2 1  2  

Термин хора суботом 4 4         

Нема довољно столова и столица 
на ходнику 

4 1   2 1   

Повремено нађем смеће испод 
клупе у учионици за солфеђо 

3 2   1     

Предуга настава 3 2       1 

Солфеђо је тежак 2   2       

Галама на ходнику коју праве 
други ученици 

1     1     

Распоред је лоше усклађен са ОШ 1 1         

Кашњење наставнице солфеђа 1   1       

Скраћивање часа оркестра 1   1       

Наставница није довољно 
усредсређена на мене часу 

1         1 

Предуге паузе  1   1       

 

Ученицима највише смета што се често дешава да у тоалетима није доступан тоалет папир. 

Такође, сматрају да нема довољно столица и столова на ходнику, где могу проводити време 

у паузама између часова. Поред тога, ученици су незадовољни што је термин хора суботом, 

па не могу имати слободан викенд. Део њих негодује због смећа које повремено налазе 

испод клупа у учионицама солфеђа. Такође, некима смета и генерално дуго трајање 

наставе. Део ученика не воли да похађа наставу солфеђа, јер им је градиво неразумљиво. 
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У Табели 4. приказане су фреквенције одговора родитеља на питање „Да ли Вам се нешто 

не допада у ОМШ „Владимир Ђорђевић“?“, добијених квалитативном анализом, по 

стручним већима. 

Табела 4. – Одговори родитеља на питање „Да ли Вам се нешто не допада у Школи?“ 

 УКУПНО клавир гудачи хармоника гитара 

Мањак јавних наступа 3 2 1   

Мањак дружења 2  1 1  

Мањак модернијих садржаја у настави 1 1    

Наставник клавира делује немотивисано 1 1    

Скраћивање часова током онлајн наставе 1 1    

Имам осећај да су часови хора мање 
важни 

1    1 

Допунска настава се не одржава редовно 1    1 

Хигијена тоалета 1   1  

 

Као слабост Школе родитељи истичу мањак јавних наступа и дружења, мада то сматрају 

донекле оправданим, с обзиром на актуелну епидемиолошку ситуацију. 
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У Табели 5. приказане су фреквенције одговора ученика на питање „Шта би могло да се 

унапреди или промени у музичкој школи, што би допринело да се боље осећаш?“, 

добијених квалитативном анализом, по стручним већима. 

Табела 5. – Одговори ученика на питање „Шта би могло да се унапреди или промени?“ 

 УКУПНО клавир гудачи дувачи хармоника гитара 

Да увек има тоалет папира 6 2 2 1 1   

Да има више столица за 
седење у ходнику 

4 1 1 1 1   

Да се тоалети реновирају 3 1 1 1     

Да се уведе апарат за пиће и 
грицкалице 

3 2       1 

Да се уведе апарат за кафу 2 2         

Да се уведе резервоар са 
водом и чашама на ходнику 

2 1   1     

Да постоје бомбоне у ходнику 2     1 1   

Да хор буде радним данима 2 2         

Да се стави батерија у сат 2   1     1 

Да имамо више часова хора 1     1     

Да оркестар траје дуже 1   1       

Да се уведе одлазак на 
екскурзије и излете 

1   1       

Да што више свирамо познате 
нумере 

1         1 

Да не носимо маске 1   1       

Да се промени распоред 
седења на солфеђу 

1 1         

Да часови краће трају 1 1         

Да се побољша хигијена 
тоалета 

1       1   

 

Као предлог за унапређење рада Школе највише ученика наводи да би требало повести 

рачуна да тоалет папир увек буде доступан у ученичким тоалетима, као и да се на ходнику 

постави више столица које би могли користити у паузама док чекају наставу. Део ученика 

сматра да тоалете треба реновирати. Они би такође волели да се ходник обогати 

садржајима као што су: апарат за кафу, пића, слаткише и грицкалице, или резервоар са 

чашама за воду. Неки имају предлог и да бомбоне увек буду доступне на столовима на 

ходнику. Део ученика сматра да би термин хора требало да буде радним даном, учесто 

суботом. Такође, неки од њих указују на то да батерије у сатовима треба редовно мењати.  
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У Табели 6. приказане су фреквенције одговора родитеља на питање „Шта треба да се 

унапреди или промени у ОМШ „Владимир Ђорђевић“?“, добијених квалитативном 

анализом, по стручним већима. 

Табела 6. – Одговори родитеља на питање „Шта треба да се унапреди или промени?“ 

 УКУПНО клавир гудачи дувачи хармоника гитара 

Више јавних наступа 3 2     1   

Више прилике за дружење деце 3 1 1     1 

Редовно одржавање допунске наставе 
из главног предмета и солфеђа 

3   2     1 

Уређење и модернизација школских 
просторија 

2 1     1   

Отварање средње музичке школе 
„Владимир Ђорђевић“ 

2 2         

Организација групних одлазака 
ученика на концерт ван Школе 

1 1         

Набавка нових инструмената 1 1         

Едукација публике – радионица „Како 
се слуша концерт“ 

1 1         

Чешћи родитељски састанци 1 1         

 

Родитељи генерално сматрају да би ученицима требало омогућити што више прилика за 

јавне наступе и дружење, наравно, свесни су актуелне епидемиолошке ситуације и 

ограничења са којима се Школа суочава у том смислу. Поред тога, они истичу значај 

допунске наставе из главног предмета и солфеђа за ученике који слабије напредују и сматрају 

да би иста требало редовније да се одржава. Родитељи сматрају да је школским 

просторијама потребно реновирање и модернизација. Такође, део њих би волео да Школа 

прерасте у средњу музичку школу, с обзиром на то да је једина музичка школа на 

територији ГО Звездара. 
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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 и питањима отвореног типа (за ученике и родитеље). Закључци су 

организовани у виду листе позитивних и слабих страна наставне праксе у нашој школи, за 

индивидуалну наставу, наставу солфеђа и за функционисање школе у целини. На крају, ове 

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

будућности. 

ИНДИВИДУАЛНА НАСТАВА 

Јаке стране Слабости 

 Наставници углавном ефикасно 
управљају временом на часу (час 
подељен на сегменте – усвиравање, рад 
на програму, резиме и упутства за 
самостално вежбање) 

× Ученици клавира и гитаре сматрају да их 
наставници генерално слабо упућују на 
додатне изворе знања, као што је нпр. 
преслушавање различитих извођења 
композиција које се обрађују на 
интернету 

 Наставници увек поступно повећавају 
захтеве за ученике, по питању 
сложености програма и начина 
извођења композиција које се обрађују 

× Ученици генерално сматрају да их 
наставници главног предмета слабо 
подстичу на међусобну размену 
мишљења и савета за вежбање у оквиру 
класе 

 Наставници генерално пружају пажњу 
сваком ученику у складу са његовим 
потребама (додатно се ангажују 
приликом припреме ученика за јавне 
наступе и такмичења, као и у раду са 
изузетно заинтересованим и посебно 
талентованим ученицима) 

× Наставници генерално верују да пружају 
довољно разумевања својим ученицима 
у моментима када они наилазе на 
тешкоће у савладавању композиција. И 
родитељи такође стичу такав утисак. 
Међутим, по мишљењу ученика клавира, 
изгледа да неки наставници не показују 
довољно разумевања у таквим 
ситуацијама 

 Наставници ученицима већински задају 
програм који им се допада и одговара 
њиховим могућностима 
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НАСТАВА СОЛФЕЂА 

Јаке стране Слабости 

  Наставнице солфеђа ефикасно 

управљају временом на часу (час 

подељен на сегменте – распевавање, 

мелодијске, парлато или ритмичке 

вежбе, резиме градива на крају часа) 

× Родитељи ученика клавира стичу утисак 
да њихова деца не добијају довољно 
јасне смернице и упутства за учење 
градива из солфеђа од својих наставница 

 Наставнице солфеђа улажу додатни труд 
у раду са ученицима који су 
заинтересовани за солфеђо и подстичу 
их да се припремају за такмичења 

 

  

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ШКОЛЕ У ЦЕЛИНИ 

Јаке стране Слабости 

 Љубазност, приступачност и 
професионалност свих запослених 

× Родитељи исказују жаљење што је 
услед епидемиолошке ситуације 
смањен број јавних наступа и 
прилика за дружење ученика 

 Посвећеност и стручност наставника × Термин хора суботом не одговара 
једном делу ученика 

 Позитивна радна атмосфера × Ученици негодују због смањеног 
броја столица и столова у ходнику, 
где могу проводити време у паузама 

 Леп и уредан простор, са пуно зеленила × Родитељи указују да се допунска 
настава не одржава редовно 

 Добра организација × По мишљењу родитеља, потребна је 
модернизација школског простора и 
опреме 

 Велики број пројеката × Ученици тврде да често нема тоалет 
папира у ученичким тоалетима 

 Ученици су подстакнути да наступају × Ученици повремено налазе смеће 
испод клупа у учионицама за 
солфеђо 

 Отвореност и добра сарадња са 
родитељима 
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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, 

као и на додатне изворе знања:  

 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 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 

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

читању нотног текста. Када је реч о додатним изворима знања, 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 могу самостално креирати, што је започето током реализације 

наставе на даљину. Такође, препоручљиво је упућивање на различите онлајн 

апликације и квизове знања из солфеђа који се могу наћи на интернету, путем 

којих ученици могу вежбати кроз игру. 

 

¶ 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 

– такав вид заједничког рада пружа ученицима подстицајну атмосферу за напредак. 
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¶ Адекватно реаговање у тренуцима када ученици наилазе на тешкоће у савладавању 

композиција на часовима инструмента или градива на солфеђу веома је важно за 

њихову мотивацију и изградњу позитивног односа ученик-наставник, стога би сви 

наставници требало да пруже максимално разумевање у таквим приликама. 

 

¶ Ученицима који слабије напредују нужно је континуирано нудити помоћ и 

охрабривати их да посећују допунску наставу, коју треба редовно реализовати. 

 

¶ Пожељно је пронаћи боље решење за термине наставе хора, имајући у виду да је 

део ученика незадовољан термином хора суботом. 

 

¶ Пожељно је да се на ходнику постави више столица које би ученици могли користити 

у паузама док чекају наставу, како би се избегло окупљање и седење ученика на 

степеништу. Такође, ваљало би размотрити да се у будућности ходник обогати 

садржајима као што су: апарат за кафу, пића, слаткише и грицкалице, или резервоар 

са чашама за воду. Ученици изражавају жељу да бомбоне буду доступне на 

столовима на ходнику, што не изискује велике трошкове за Школу, а свакако би 

могло допринети још пријатнијој атмосфери. 

 

¶ Потребно је сугерисати спремачицама да воде рачуна о томе да тоалет папир буде 

увек доступан у тоалетима, да се батерије у сатовима редовно мењају, те да се што 

чешће проверава и по потреби уклања смеће испод клупа у учионицама солфеђа. 

 

¶ Поштујући ограничења која намеће актуелна епидемилолошка ситуација, нужно је 

наставити са изналажењем начина за пружање ученицима што више прилика за 

јавне наступе и дружење, јер је управо то оно што ученици и родитељи очекују од 

наше Школе. 

 

¶ У складу са финансијским могућностима, потребно је пажљиво планирати 

реновирање и модернизацију школског простора и опреме, како би очекивања 

ученика и родитеља била задовољена. 

 

¶ Ваља имати у виду да део родитеља исказује иницијативу да наша Школа прерасте 

у средњу музичку школу, с обзиром на то да је једина музичка школа на територији 

ГО Звездара. Оправданост ове иницијативе ваљало би размотрити. 
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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.  

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 
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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 

 

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 од насиља, злостављања и 

занемаривања. 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. Савет родитеља наше школе неколико 
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година заредом организовао је манифестацију „Саборовање у Ђорђевићу“ у оквиру које је 

реализована 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). С обзиром на то да је одржавање манифестације паузирано 

услед неповољних епидемиолошких услова током протекле две школске године, надамо 

се да ће бити услова да се са истим настави већ од наредне школске године. Значај сарадње 

са родитељима током протекле школске године огледао се у препознавању потреба школе 

и ученика од стране Савета родитеља, који је уложио велики напор у сакупљању средстава 

за набавку новог полуконцертног клавира за салу школе – неколико фирми родитеља наше 

школе дало је значајне донације како би потребан износ што пре био скупљен, па је на 

задовољство свих набавка клавира успешно реализована. Захваљујући иницијативи 

родитеља школа је током протекле школске године на поклон добила и два 

мултифункиционална штампача у боји, који су значајно унапредили процес припреме 

различитих материјала у штампаној форми (ноте, програми за концерте, плакати, 

фотографије, итд.), а све са циљем унапређења квалитета наставе и подршке ученицима. 

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 Димић“ Миријево, Књижевни клуб „Мала птица“, Библиотека „Бранко 

Миљковић“, Прихватилиште за децу Београда, 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, Happy TV, 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 

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. 
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Пожељно је започети организацију радионица са мотивишућим и интересантним темама 

које ће послужити ученицима за стицање различитих социјалних вештина – ненасилне 

комуникације, конструктивног решавања проблема, развијање тимског духа, итд. 

Школски Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе редовно води електронску 

евиденцију учешћа у пројектима на нивоу појединачног ученика, a евиденција омогућава и 

преглед по класама. На основу ове евиденције у могућности смо да боље прилагодимо 

понуду ваннаставних активности и укључимо већи број ученика у различите школске 

пројекте. Током школске 2021/22. године 31.3% ученика је имало најмање један јавни 

наступ у оквиру неког од школских пројеката, што је по нашем мишљењу задовољавајући 

податак, имајући у виду да део пројеката током протекле школске године и даље није било 

могуће реализовати услед неповољне епидемиолошке ситуације. 

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. 29.03.2022. Гудачки оркестар наше 

школе наступио је на платоу испред ГО Звездара у оквиру манифестације „Дан здравих 

навика“. Кроз радионице „Музички загрљај“ у оквиру „Дечије недеље“ континуирано се 

промовишу позитивне вредности – ове године тема радионице била је „Дете је дете – да га 

волите и разумете“. Већ неколико година у нашој школи користимо посебне канте за 

рециклажу, чиме као школа промовишемо став о важности заштите животне средине. Став 

Тима је да увек има простора за реализацију додатих активности из ове области. Јавља се 

идеја за реализацију концерата 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 

иностранства. Током протекле школске године имали прилику да угостимо: у оквиру „Чело 

феста“ – проф. Дениса Северина – виолончело (Швајцарска); у сарадњи са ESTA удружењем 

гудачких педагога Србије – проф. Педра Андраде – виолина (Белгија/Немачка), а у сарадњи 

са Асоцијацијом флаутиста Србије „Миодраг Азањац“ – предаваче Београдске барокне 

академије (Ана Торбица – барокна виола и сопран; Меила Томе – блок флаута и траверзо 

флаута; Срђан Станић – виола да гамба и барокно виолончело; Дарко Карајић – лаута, 

китароне и арчилаута и Предраг Госта – чембало и оргуље) и проф. Матеја Зупана – флаута 

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

теоретских предмета. Такође, у вези са наставком школовања у СМШ, ученицима и 

родитељима су континуирано доступне и консултације са школским психологом. 

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, приступ нашој школи им је омогућен и пружена 

им је додатна подршка у праћењу наставе, у виду ангажовања школског психолога у 

изналажењу оптималних активности за овакве ученике, у складу са њиховим 

специфичностима. Званично, у школи за сада нису евидентирани ученици 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 се протеклих година залагао за 

утврђивање прецизнијих критеријума за акцелерацију, што је донекле и постигнуто. Ипак 

и даље одређени број ученика захтева ванредно напредовање са циљем усклађивања 

годишта, због каснијег уписа у ОМШ и планирања наставка школовања у СМШ. Протекле 

школске године ванредно је напредовало четворо ученика – двоје ученика клавира, једна 

ученица виолине и један ученик контрабаса. Став је Тима да убудуће треба дефинисати још 

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. 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. 

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

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

обезбеђивање могућности за њихово гостовање у телевизијским и радио емисијама. Током 

школске 2021/22. године, наша ученица Ирина Цветков, II разред клавира, имала је прилику 

да промовише своје успехе на Happy телевизији, гостујући заједно са својим наставником 
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Борком Милојковићем у емисији „Прело у нашем сокаку“. Осим медијске промоције, 

ученици се упућују да похађају различите мајсторске курсеве, као и да аплицирају на бројне 

конкурсе. Наши најуспешнији такмичари редовно су награђени и од стране ГО Звездара. 

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

сугестије за унапређење биће прослеђене Тиму за акционо планирање и размотрене у 

оквиру Педагошког колегијума и Наставничког већа. 
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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 
Сматрам да су мојим ученицима јасна моја објашњења и упутства за 
вежбање која им дајем. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Приликом рада на часу стичем утисак да моји ученици добро разумеју 
значење битних музичких појмова (нпр. ритам, динамика, темпо, итд.) 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
˨͔ ͍͙ͦ͡ ͎ͣͦ ;͊ͫ͊ ͍͔ͯ͟ ͔ͨͪ͊ͭ ͎͙ͦ͡;͊ͤ ͔ͫ͒͡ ό͍͙͍͔ͯͫͪ͊͊ͥκ͔͍͍͔ͯͨ͊͊ͥΣ ͦ͋ͪ͊͒͊ 
͎ͨͪͦͪ͊ͣ͊Σ ͔͙͔ͪͣ͘ ͙ ͍ͯͨͯͭͫͭ͊ ͊͘ ͫ͊ͣͦͫͭ͊ͤͦ͡ ͍͔͔͗͋͊ͥύΦ 

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 
˽ͦ ͙͒ͫͭ;͔ ͣͯ;͔͙͔ͤ͟ ͍͔ͫͦ͞ ͔͊ͫ͟͡ ͒͊ ͔ͣΏͯͫͦ͋ͤͦ ͔ͪ͊ͣͥͯͯ͘͞ ͙ͣ΄͔ͥ͊͢ ͙ ͍͔͔ͫ͊ͭ 
͊͘ ͍͔͔͗͋͊ͥΦ 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
˿ͭ͊ͤͦ͡ ͙͙ͦͪͫͭͣ͟ ͙͔ͤͫͭͪͯͣͤͭκ͎͊ͫ͡ ͒  ͙͊ͨͪ͊ͭ͟;ͤͦ ͔ͨͦ͊͗ͣ͟ ͯ;͔͙ͤͯ͟ ͊ͦ͟͟ ͒͊ 
͙͍͔͔͒͘ ͔ͦ͒ͪΏ͔ͤ͊ ͔ͣͫͭ͊ ͯ ͙ͦͣͨͦ͘͟ͼ͙͙͞.   

1 2 3 4 

1 2 3 4 
̂ͨ ͯΐ͔ͯͣ͞ ͍͔ͫͦ͞ ͯ;͔͙͔ͤ͟ ͒͊ ͙͔ͦͪͫͭ͟ ͔͒ͦ͒͊ͭͤ ͙͍͔ͦͪ͘ ͤ͊ͥ͊͘ όͤͨͪΦ 
ͨͪ ͔ͫͯ͡΄͍͔͊͊ͥ ͙ͪ͊͘͡;͙͙ͭͻ ͙͍ͦ͘Ώ͔ͥ͊ ͙ͦͣͨͦ͘͟ͼ͙͔͞ ͦͯ͟͞ ͦ͋ͪ͊Ώ͔ͯͣͦ͞ ͤ͊ 
͙͔͔ͤͭͪͤͭͯύΦ 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Ако ученик има тешкоће да одсвира/отпева нешто, имам разумевања и 
дам му прилику да то полако савлада. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Трудим се да задајем ученицима програм који је у складу са њиховим 
могућностима. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Улажем додатни труд у раду са ученицима који се припремају за 
такмичење или јавни наступ. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Изузетно талентованим и заинтересованим ученицима задајем додатни 
програм и пружам могућност да брже напредују. 

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 
Сматрам да су мојим ученицима јасна моја објашњења и упутства за 
вежбање која им дајем. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Приликом рада на часу стичем утисак да моји ученици добро разумеју 
значење битних музичких појмова (нпр. ритам, тоналитет, лествице, 
интервали, акорди, итд.) 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
˨͔ ͍͙ͦ͡ ͎ͣͦ ;͊ͫ͊ ͍͔ͯ͟ ͔ͨͪ͊ͭ ͎͙ͦ͡;͊ͤ ͔ͫ͒͡ (ͤͨͪΦ ͔͍͍͔ͪ͊ͫͨ͊͊ͥΤ ͙͙ͪͭͣ;͔͟Σ 
ͨ͊ͪ͊ͭͦ͡ ͙ ͔͙͔ͣͦ͒ͫ͟͡͞ ͍͔͔͗͋Τ ͔͙͔ͪͣ͘ ͙ ͍ͯͨͯͭͫͭ͊ ͊͘ ͫ͊ͣͦͫͭ͊ͤͦ͡ ͍͔͔͗͋͊ͥύΦ 

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 
˽ͦ ͙͒ͫͭ;͔ ͣͯ;͔͙͔ͤ͟ ͯ ͍͙ͦͪͯ͟ ͎͔ͪͯͨ ͒͊ ͔ͣΏͯͫͦ͋ͤͦ ͔ͪ͊ͣͥͯͯ͘͞ ͙ͣ΄͔ͥ͊͢ ͙ 
ͨͦͣ͊͗ͯ ͔͙͒ͤ͞ ͎͙͒ͪͯͣ͊ ͯ ͍͍ͫ͊͊͒͊͊ͥͯ͡ ͎͙͍ͪ͊͒͊.  

1 2 3 4 

1 2 3 4 
͍͔̂͟ ͙͋ͪ͊ ͍ͣͤ͊ͫͭ͊ͤͦ ͔͍ͫͪ͒ͫͭͦ ͔ͦ͟͞ ͙ͣ ͎ͦͣͦͯΐ͍͊͊ ͒͊ ͤ͊ ͔͍͙͙ͤ͊͊͒͊ͭͤ͟͞͞ 
ͤ͊;͙ͤ ͔͍͙ͨͪ͒ͫͭ͊ͣ ͎͙͍ͪ͊͒ͦ όͤͨͪΦ ͙͔͊ͨͫͯ͘͞ ͙͔ͣͨͪͣͪ ͔ͤ͊ ͙ͭ͊͋͡ ͙ ͙͙ͫͭ;͔ ͣ
ͯ͟͢;ͤ͊ ͔ͣͫͭ͊Σ ͔͍ͦͭͨ͊ ͙͙ͣ͡ ͍͙ͦ͒ͫͪ͊ ͣͺ͙͎ͯͪͯ ͤ͊ ͍͙͊ͪͯ͟͡Σ ͙ͭ͒Φύ 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
̂ͨ ͯΐ͔ͯͣ͞ ͯ;͔͙͔ͤ͟ ͒͊ ͙͔ͦͪͫͭ͟ ͔͒ͦ͒͊ͭͤ ͙͍͔ͦͪ͘ ͤ͊ͥ͊͘ όͤͨͪΦ ͔͙͍͔ͨͪͭͪ͊͗͊ͥ 
΄͔͙ͣ͊ͭͫ͟ͻ ͙ͨͪ͊͊͘͟ ͎͙͍ͪ͊͒͊ ͙͘ ͫͦ͡ͺ͔Ώ͊ ͤ͊ ͙͔͔ͤͭͪͤͭͯύΦ 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Ако ученици наилазе на потешкоће у учењу, имам разумевања и дам им 
више времена да усвоје одређени део градива. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Задајем ученицима вежбе које су у складу са њиховим нивоом знања и 
могућностима. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Улажем додатни труд у раду са ученицима који се припремају за 
такмичење из солфеђа. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Ученицима који показују посебно интересовање за солфеђо, задајем 
додатне вежбе и подстичем их да се припремају за такмичење. 

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. На крају упитника можеш дати и предлоге за унапређење 

рада школе. 

ЗА ПОЧЕТАК, ЗАОКРУЖИ СВОЈ ГЛАВНИ ПРЕДМЕТ: 

КЛАВИР          ВИОЛИНА          ВИОЛА          ВИОЛОНЧЕЛО          КОНТРАБАС 
ФЛАУТА      КЛАРИНЕТ          ОБОА          ТРУБА         ГИТАРА          ХАРМОНИКА          СОЛО ПЕВАЊЕ 

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 даје прецизна упутства,  тако да тачно знам како треба да 
вежбам код куће. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Наставник/ца ми јасно објашњава значење битних музичких појмова (нпр. 
ритам, динамика, темпо) 

1 2 3 4 

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 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 
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 
Када ми је нешто теже да савладам, наставник/ца има разумевања и даје ми 
више времена да то полако навежбам. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Наставник/ца ми задаје програм који ми се допада и који одговара мојим 
могућностима (композиције нису претешке, а ни прелаке). 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Када се спремам за наступ (интерни час, концерт, такмичење) наставник/ца 
улаже додатни труд да све добро савладам. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Ученицима који су посебно заинтересовани и пуно вежбају, наставник/ца 
пружа могућност да брже напредују и задаје им додатни програм. 

1 2 3 4 
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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 даје прецизна објашњења, тако да добро разумемо 
градиво и знамо како треба да вежбамо код куће. 

1 2 3 4 

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

1 2 3 4 

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 нам постепено задаје све сложеније вежбе (ритмичке, парлато 
и мелодијске). 

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 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 
Када је некоме од ученика теже да савлада одређени део градива, 
наставница има разумевања и даје му више времена да то полако усвоји. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Наставница нам задаје вежбе које су прилагођене нашем нивоу знања и 
нашим могућностима (нису претешке, а ни прелаке). 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
За ученике који су посебно заинтересовани за солфеђо и припремају се за 
такмичења, наставница улаже додатни труд како би све добро савладали. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Ученицима који показују посебно интересовање за солфеђо, наставница 
задаје додатне вежбе и подстиче их да се припремају за такмичења. 

1 2 3 4 

 

ШТА НАЈВИШЕ ВОЛИШ У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________. 

 

ДА ЛИ ПОСТОЈИ НЕШТО ШТО ТИ СМЕТА У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________. 

ШТА БИ МОГЛО ДА СЕ УНАПРЕДИ ИЛИ ПРОМЕНИ У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ, ШТО БИ ДОПРИНЕЛО ДА 

СЕ БОЉЕ ОСЕЋАШ? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________. 

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

Пред Вама 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 табела се односи на ЧАСОВЕ ИНСТРУМЕНТА/СОЛО 

ПЕВАЊА, а друга на ЧАСОВЕ СОЛФЕЂА. На крају упитника можете дати општу оцену и предлоге за 

унапређење рада школе. 

ЗА ПОЧЕТАК, ЗАОКРУЖИТЕ ГЛАВНИ ПРЕДМЕТ КОЈИ УЧИ ВАШЕ ДЕТЕ: 

КЛАВИР          ВИОЛИНА          ВИОЛА          ВИОЛОНЧЕЛО          КОНТРАБАС 
ФЛАУТА      КЛАРИНЕТ          ОБОА          ТРУБА         ГИТАРА          ХАРМОНИКА          СОЛО ПЕВАЊЕ 

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 
Када моје дете вежба код куће, стичем утисак да су му/јој јасна 
упутства за вежбање које добија од наставника/це. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Када моје дете има тешкоће да нешто савлада, наставник/ца показује 
разумевање и даје му/јој више времена да то полако навежба. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Наставник/ца задаје мом детету програм који му/јој се допада и који 
одговара његовим/њеним могућностима (композиције нису 
претешке, а ни прелаке). 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Када се моје дете спрема за неки јавни наступ (интерни час, концерт, 
такмичење) наставник/ца улаже додатни труд да све добро савлада. 

1 2 3 4 

 

ВАЖНО ЧАСОВИ СОЛФЕЂА ТАЧНО 

1 2 3 4 
Када моје дете вежба солфеђо код куће, стичем утисак да су му/јој 
јасна упутства и објашњења које добија од наставнице солфеђа. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Када моје дете има тешкоће да савлада одређени део градива, 
наставница солфеђа показује разумевање и даје му/јој више времена 
да то полако усвоји. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Наставница солфеђа задаје деци вежбе које су прилагођене њиховом 
нивоу знања и могућностима (нису претешке, а ни прелаке). 

1 2 3 4 

 

 

ЧИМЕ СЕ, ПО ВАШЕМ МИШЉЕЊУ, ОМШ „ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ“ ИСТИЧЕ У ПОЗИТИВНОМ 

СМИСЛУ? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________. 
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ДА ЛИ ПОСТОЈИ НЕШТО ШТО ВАМ СЕ НЕ ДОПАДА У ОМШ „ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ“? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________. 

 

ШТА БИ, ПО ВАШЕМ МИШЉЕЊУ, ТРЕБАЛО ДА СЕ УНАПРЕДИ ИЛИ ПРОМЕНИ У ОМШ „ВЛАДИМИР 

ЂОРЂЕВИЋ“? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________. 

 

 
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=20) 

 важно  тачно 
 1 2 3 4  1 2 3 4 

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

2.1.1. Наставник јасно указује ученику 
шта ће радити на часу, на шта треба да 
обрати посебну пажњу и зашто је баш 
то важно. 

1 5.0   6 30.0 13 65.0  1 5.0 1 5.0 6 30.0 12 60.0 

2.1.2.1. Ученику су јасна наставникова 
објашњења и упутства за вежбање. 

      20 100.0      3 15.0 17 85.0 

2.1.2.2. Ученик разуме значење битних 
музичких појмова (нпр. ритам, 
динамика, темпо, итд.). 

    3 15.0 17 85.0      6 30.0 14 70.0 

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

  1 5.0 2 10.0 17 85.0      6 30.0 14 70.0 

2.1.4.1. Наставник постепено задаје 
ученику све сложенији програм. 

    6 30.0 14 70.0      6 30.0 14 70.0 

2.1.4.2. Наставник поступно повећава 
захтеве у вези са извођењем 
композиције. 

    2 10.0 18 90.0      2 10.0 18 90.0 

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

2 10.0 1 5.0 5 25.0 12 60.0  2 10.0 3 15.0 5 25.0 10 50.0 

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

    3 15.0 17 85.0      3 15.0 17 85.0 
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 важно  тачно 
 1 2 3 4  1 2 3 4 

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

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

    6 30.0 14 70.0      6 30.0 14 70.0 

 

 

 важно  тачно 

 1 2 3 4  1 2 3 4 
 N % N % N % N %  N % N % N % N % 

2.2.1. Ако ученик има тешкоће да 
одсвира/отпева нешто, наставник 
показује разумевање и даје му прилику 
да то полако савлада. 

      20 100.0        20 100.0 

2.2.2. Наставник задаје ученику програм 
који је у складу са његовим 
могућностима. 

    2 10.0 18 90.0      2 10.0 18 90.0 

2.2.3. Наставник посвећује време и 
пажњу сваком ученику у складу са 
његовим образовним и васпитним 
потребама (нпр. улаже додатни труд у 
раду са ученицима који се припремају за 
такмичење или јавни наступ). 

1 5.0   2 10.0 17 85.0  1 5.0   4 20.0 15 75.0 

2.2.6. Изузетно талентованим и 
заинтересованим ученицима наставник 
задаје додатни програм и пружа 
могућност да брже напредују. 

    3 15.0 17 85.0      2 10.0 18 90.0 
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Табела 2. – Процене наставника солфеђа (N=3)  

 важно  тачно 

 1 2 3 4  1 2 3 4 

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

2.1.1. Наставник јасно указује 
ученицима шта ће радити на часу, на 
шта треба да обрате посебну пажњу и 
зашто је баш то важно. 

      3 100.0      2 66.7 1 33.3 

2.1.2.1. Ученицима су јасна 
наставникова објашњења и упутства. 

      3 100.0        3 100.0 

2.1.2.2. Ученици разумеју значење 
битних музичких појмова (нпр. ритам, 
тоналитет, лествице, интервали, 
акорди, итд.). 

      3 100.0        3 100.0 

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

      3 100.0        3 100.0 

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

      3 100.0        3 100.0 

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

      3 100.0      2 66.7 1 33.3 

2.1.6.1. Наставник бира наставно 
средство којим ће на најадекватнији 
начин представити градиво (записује 
на табли, отпева или одсвира фигуру). 

      3 100.0        3 100.0 
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 важно  тачно 
 1 2 3 4  1 2 3 4 

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

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

      3 100.0      2 66.7 1 33.3 

 

 

 важно  тачно 

 1 2 3 4  1 2 3 4 
 N % N % N % N %  N % N % N % N % 

2.2.1. Уколико ученици имају потешкоће 
у учењу, наставник показује разумевање 
и даје им више времена да усвоје 
одређени део градива. 

      3 100.0        3 100.0 

2.2.2. Наставник задаје ученицима 
вежбе које су у складу са њиховим 
нивоом знања и могућностима. 

      3 100.0      2 66.7 1 33.3 

2.2.3. Наставник посвећује време и 
пажњу сваком ученику у складу са 
његовим образовним и васпитним 
потребама (нпр. додатно ради са 
ученицима пред такмичење из 
солфеђа). 

      3 100.0        3 100.0 

2.2.6. Ученицима који показују посебно 
интересовање за солфеђо, наставник 
задаје додатне вежбе и подстиче их да 
се припремају за такмичења. 

      3 100.0      2 66.7 1 33.3 
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Табела 3. – Процене ученика по питању индивидуалне наставе  (N=101)  

 важно  тачно 

 1 2 3 4  1 2 3 4 

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

2.1.1. Наставник јасно указује ученику 
шта ће радити на часу, на шта треба да 
обрати посебну пажњу и зашто је баш 
то важно. 

6 5.9 16 15.8 16 15.8 63 62.4  5 5.0 14 13.9 14 13.9 68 67.3 

2.1.2.1. Ученику су јасна наставникова 
објашњења и упутства за вежбање. 

  1 1.0 14 13.9 86 85.1    3 3.0 11 10.9 87 86.1 

2.1.2.2. Ученик разуме значење битних 
музичких појмова (нпр. ритам, 
динамика, темпо, итд.). 

  2 2.0 12 11.9 87 86.1  1 1.0 2 2.0 14 13.9 84 83.2 

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

5 5.0 6 5.9 17 16.8 73 72.3  3 3.0 7 6.9 15 14.9 76 75.2 

2.1.4.1. Наставник постепено задаје 
ученику све сложенији програм. 

  4 4.0 24 23.8 73 72.3    2 2.0 13 12.9 86 85.1 

2.1.4.2. Наставник поступно повећава 
захтеве у вези са извођењем 
композиције. 

2 2.0 2 2.0 18 17.8 79 78.2  3 3.0 4 4.0 11 10.9 83 82.2 

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

14 13.9 24 23.8 12 11.9 51 50.5  18 17.8 24 23.8 18 17.8 41 40.6 

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

1 1.0 3 3.0 15 14.9 82 81.2  3 3.0 6 5.9 7 6.9 85 84.2 
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 важно  тачно 
 1 2 3 4  1 2 3 4 

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

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

23 22.8 26 25.7 19 18.8 33 32.7  39 38.6 21 20.8 18 17.8 23 22.8 

 

 

 важно  тачно 

 1 2 3 4  1 2 3 4 
 N % N % N % N %  N % N % N % N % 

2.2.1. Ако ученик има тешкоће да 
одсвира/отпева нешто, наставник 
показује разумевање и даје му прилику 
да то полако савлада. 

  1 1.0 11 10.9 89 88.1  1 1.0 6 5.9 15 14.9 79 78.2 

2.2.2. Наставник задаје ученику програм 
који је у складу са његовим 
могућностима. 

3 3.0 1 1.0 16 15.8 81 80.2  4 4.0 4 4.0 15 14.9 78 77.2 

2.2.3. Наставник посвећује време и 
пажњу сваком ученику у складу са 
његовим образовним и васпитним 
потребама (нпр. улаже додатни труд у 
раду са ученицима који се припремају за 
такмичење или јавни наступ). 

2 2.0 3 3.0 15 14.9 81 80.2  3 3.0 4 4.0 18 17.8 76 75.2 

2.2.6. Изузетно талентованим и 
заинтересованим ученицима наставник 
задаје додатни програм и пружа 
могућност да брже напредују. 

4 4.0 9 8.9 33 32.7 55 54.5  1 1.0 5 5.0 34 33.7 61 60.4 
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Табела 4. – Процене ученика по питању наставе солфеђа (N=101)  

 важно  тачно 

 1 2 3 4  1 2 3 4 

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

2.1.1. Наставник јасно указује 
ученицима шта ће радити на часу, на 
шта треба да обрате посебну пажњу и 
зашто је баш то важно. 

2 2.0 10 9.9 18 17.8 71 70.3  2 2.0 6 5.9 6 5.9 87 86.1 

2.1.2.1. Ученицима су јасна 
наставникова објашњења и упутства. 

    13 12.9 88 87.1    1 1.0 10 9.9 90 89.1 

2.1.2.2. Ученици разумеју значење 
битних музичких појмова (нпр. ритам, 
тоналитет, лествице, интервали, 
акорди, итд.). 

    10 9.9 91 90.1      8 7.9 93 92.1 

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

1 1.0 7 6.9 11 10.9 82 81.2    4 4.0 11 10.9 86 85.1 

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

1 1.0 4 4.0 20 19.8 76 75.2  1 1.0 1 1.0 13 12.9 86 85.1 

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

8 7.9 11 10.9 11 10.9 71 70.3  5 5.0 16 15.8 14 13.9 66 65.3 

2.1.6.1. Наставник бира наставно 
средство којим ће на најадекватнији 
начин представити градиво (записује на 
табли, отпева или одсвира фигуру). 

    13 12.9 88 87.1    1 1.0 9 8.9 91 90.1 
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 важно  тачно 
 1 2 3 4  1 2 3 4 

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

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

19 18.8 21 20.8 32 31.7 29 28.7  20 19.8 19 18.8 35 34.7 27 26.7 

 

 

 важно  тачно 

 1 2 3 4  1 2 3 4 
 N % N % N % N %  N % N % N % N % 

2.2.1. Уколико ученици имају потешкоће 
у учењу, наставник показује разумевање 
и даје им више времена да усвоје 
одређени део градива. 

    17 16.8 84 83.2  2 2.0 2 2.0 14 13.9 83 82.2 

2.2.2. Наставник задаје ученицима 
вежбе које су у складу са њиховим 
нивоом знања и могућностима. 

  6 5.9 8 7.9 87 86.1    2 2.0 15 14.9 84 83.2 

2.2.3. Наставник посвећује време и 
пажњу сваком ученику у складу са 
његовим образовним и васпитним 
потребама (нпр. додатно ради са 
ученицима пред такмичење из 
солфеђа). 

5 5.0 3 3.0 36 35.6 57 56.4  6 5.9 4 4.0 33 32.7 58 57.4 

2.2.6. Ученицима који показују посебно 
интересовање за солфеђо, наставник 
задаје додатне вежбе и подстиче их да 
се припремају за такмичења. 

8 7.9 10 9.9 35 34.7 48 47.5  7 6.9 8 7.9 37 36.6 49 48.5 
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Табела 3. – Процене родитеља по питању индивидуалне наставе  (N=88)  

 Важно  тачно 

 1 2 3 4  1 2 3 4 

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

2.1.2.1. Ученику су јасна наставникова 
објашњења и упутства за вежбање. 

    12 13.6 76 86.4    1 1.1 14 15.9 73 83.0 

 

2.2.1. Ако ученик има тешкоће да 
одсвира/отпева нешто, наставник 
показује разумевање и даје му прилику 
да то полако савлада. 

    7 8.0 81 92.0    2 2.3 6 6.8 80 90.9 

2.2.2. Наставник задаје ученику програм 
у складу са његовим могућностима. 

  1 1.1 21 23.9 66 75.0    2 2.3 24 27.3 62 70.5 

2.2.3. Наставник посвећује време и 
пажњу сваком ученику у складу са 
његовим потребама (нпр. додатно ради 
са ученицима пред такмичење или јавни 
наступ). 

    19 21.6 69 78.4    2 2.3 20 22.7 66 75.0 
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Табела 4. – Процене родитеља по питању наставе солфеђа (N=88)  

 Важно  тачно 

 1 2 3 4  1 2 3 4 

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

2.1.2.1. Ученицима су јасна 
наставникова објашњења и упутства. 

    11 12.5 77 87.5    3 3.4 14 15.9 71 80.7 

 

2.2.1. Уколико ученици имају потешкоће 
у учењу, наставник показује разумевање 
и даје им више времена да усвоје 
одређени део градива. 

    16 18.2 72 81.8    2 2.3 15 17.0 71 80.7 

2.2.2. Наставник задаје ученицима 
вежбе које су у складу са њиховим 
нивоом знања и могућностима. 

    14 15.9 74 84.1      12 13.6 76 86.4 
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