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Наслов докторске дисертације: Могућности примене информационо-комуникационих технологија у настави музичког описмењавања
Апстракт: Развој информационо-комуникационих технологија (ИКТ) отворио је
могућност њихове имплементације у наставу музичке писмености. У складу са тим,
основни циљеви и задаци истраживања у оквиру ове докторске дисертације били су
усмерени ка проналажењу начина и могућности примене ИКТ-a у настави музичке
писмености која се одвија према Комбинованоj функционалној методи Зориславе М.
Васиљевић. Кроз квалитативно и квантитативно истраживање, на основу методе анализе садржаја и према моделу нумеричке скале Ликeртовог типа, извршена је анализа и евалуација репрезентативних узорака софтвера за развој музичког слуха, теоријских знања и вештина. Добијени резултати указали су да одређени софтвери, или
њихови сегменти, могу да се имплементирају у процес музичког описмењавања, те
да могу допринети побољшању квалитета и модернизацији наставе музичке писмености на домаћем педагошком простору. Осим тога, резултати добијени анализом
софтвера и тестирањем дигиталних наставних средстава, омогућили су да се теоријски модел савремене дигиталне мултимедијалне учионице пројектује у наставу
солфеђа. Будућа имплементација ИКТ-a у традиционалну наставу резултирала би
новим моделом модерне наставе солфеђа, у коме би образовни софтвери требало да
постану њена техничка база. Сагледавањем каузуалног односа између процеса музичког описмењавања и ИКТ-a са педагошког, психолошког, социолошког и техничког аспекта изведен је закључак да дигитализација наставе солфеђа има значајних
предности. Свакако, овај процес захтева промену свих сегмената васпитно-образовног рада, као и јасну и дефинисану стратегију дигитализације процеса музичког описмењавања. Резултати овог истраживања требало би да утичу на помирење два
антагонистичка концепта наставе музичке писмености, традиционалног и дигиталног, и да укажу на њихову будућу неизбежну конвергенцију.
Кључне речи: ИКТ, музичко описмењавање, Комбинована функционална метода,
едукативни софтвери, дигитални музички кабинет.
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Abstract: The development of information and communication technologies (ICT) has
opened the possibility of their implementation in the teaching of music literacy. Accordingly, the basic aims and tasks of the research within this doctoral dissertation were
focused on finding ways and possibilities of applying ICT in the teaching of musical
literacy based on the Combined Functional Method of Zorislava M. Vasiljevic. Through
qualitative and quantitative research, based on analysis of the content and according to a
Likerttype numerical scale, an analysis and evaluation of representative samples of software for the development of musical ear-training, theoretical knowledge and skills were
performed. The obtained results indicated that certain software, or segments thereof, can be
implemented in the process of teaching musical literacy, and that they can contribute to the
improvement of quality and modernization of the teaching of musical literacy in the
domestic pedagogical region. In addition, the results obtained by software analysis and
testing of digital teaching tools have enabled the design of a theoretical model of a modern
digital multimedia classroom for teaching solfège. The future implementation of ICT in
traditional teaching would result in a new model of teaching solfège, in which educational
software should become the technical basis of modern teaching. By examining the causal
relationship between the process of music literacy development and ICT from the pedagogical, psychological, social and technical aspects, it has been concluded that the digitization of solfège teachinghas significant advantages. Certainly, this process requires
changes in all segments of the educational process, as well as a clear and defined strategy
for the digitalization of the process of music literacy development. The results of this
research should influence the reconciliation of two antagonistic concepts of music literacy
teaching, the traditional and the digital, and should indicate their inevitable future convergence.
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1 УВОД
Човек је током еволуције константно радио на проналажењу начина да што
брже и лакше стекне одређена знања и вештине како би преживео, али и олакшао,
улепшао и унапредио свој живот. У тој борби за опстанак, у методе преживљавања
почиње да користи и одређене предмете из природе које прилагођава и трансформише у зависности од потребе и ситуације. Поступцима имитације и симулације
одређених вештина, човек је преносио стечена знања на потомство, припремајући га
за конкретне животне ситуације. Притом је користио разна материјална средства и
помагала, која је прилагођавао одређеном узрасту. Током еволуције човек је константно радио и на усавршавању алата за обављање разних послова, што се директно
рефлектовало и на промену технологија рада. Постепено, проналасци и научна достигнућа која су настали као потреба и последица развоја друштва, своје место проналазили су и у васпитно-образовном систему. Тако открића штампарије, фотографије, радија, дијапројектора, телевизије и других медија и техничких уређаја, осим
својих примарних функција, почињу да добијају и нове, и то у оквиру наставног
процеса. Инкорпорација медија и технике у наставу иницирала је и разне иновације
и трансформације у настави и стиловима учења. Тако је и трећа индустријска, или
дигитална, револуција донела компјутеризацију свих сегмената људске делатности,
па тиме и дигитализацију васпитно-образовног процеса. Ипак, иако је дигитална револуција имала велики утицај на хиперпродукцију различитих мултимедијалних
уређаја и „на драстично смањење периода од научног открића до индустријске
експлоатације“ (Блажић, 2007:12), динамика, степен и масовност примене истих у
васпитно-образовним системима били су присутни у скромнијем обиму. С обзиром
на специфичност и природу занимања, као и процентуално скромнији број музичких
уметника у општој популацији, феномен заостатка у дигитализацији наставног процеса у музичком васпитању и образовању је очекиван и још драстичније изражен.
Осим кашњења за реформама и новим појавама у друштву, што је за музичку уметност већ вековна карактеристика, посебан проблем, са становишта имплементације
дигиталних наставних средстава и помагала у процес музичког васпитања и обра-
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зовања, представља (не)спремност и (не)обученост наставног кадра у том смислу. На
овај начин почео је да се ствара јаз између дидактичке теорије и наставне праксе.
У складу с наведеним, у савременој педагогији постају све актуелнија питања
када, зашто, у коликој мери и на који начин се нова достигнућа из области информационо-комуникационих технологија могу имплементирaти и интегрисати у савремену наставу.
У последњој деценији идентично стање и идентична питања проналазимо и у
области наставе музичке писмености. Наведени феномен представљао је и иницијалну идеју за покретање овог истраживања које ће се заснивати на анализи и провери оних производа и достигнућа из домена информационо-комуникационих технологија који су директно или индиректно повезани са наставом музичке писмености.
Примена информационо-комуникационих технологија у настави музичке писмености представља новину. Како је предуслов за популацијски масовнија истраживања у овој области информационо-комуникационо и технолошки развијен систем и
друштво, мали је број истраживача, поготово у земљама у развоју, који су се бавили
овом тематиком. На нашим просторима, осим неколицине стручних (Г. Каран, Г.
Манојловић-Ковачевић, И. Николић, Д. Ерак) и мастер радова (Д. Јовановић, М. Чеперковић), дубља и опсежнија научна истраживања нису вршена. Самим тим је ово
истраживање било сложеније и захтевније. Захваљујући развоју интернета, доступности стручне литературе и софтвера који су намењени процесу музичког описмењавања, дигитализација овог процеса постала је могућа и на нашим просторима. Могућност набавке софтвера и одговарајућег хардвера представља минимум услова за
покретање оваквог истраживања. Нажалост, због финансијске ситуације и (не)опремљености (музичких) школа модерним технологијама код нас, спроведено истраживање може се сврстати у домен рада на иновацијама у настави и квалификовати
као покушај будуће позитивне пројекције музичке педагогије, односно као нека
врста припреме и трасирања пута за модернизацију наставе музичке писмености.
Истовремено, идеја и циљ истраживања јесте да се кроз прикупљене резултате укаже
широј стручној јавности из области наставе солфеђа на тренутна техничка и технолошка достигнућа у области музичке писмености и на могућности њихове употребе.
Потреба за истраживањем ослања се делимично и на искуство с недавном реформом
и модернизацијом образовног система, успостављањем инклузивног образовања и
увођењем информатике као обавезног предмета, што нас је све „изненадило“ и затекло неспремне између осталог и у вези са компетентноћу наставног кадра. У
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смислу горе наведеног, резултати ове докторске дисертације требало би да имају и
своју будућу практичну примену.
Дакле, циљ рада је да прикаже, на конкретним примерима, могућности употребе савремених технологија које су предвиђенe актуелним Наставним планом и
програмом (Републички педагошки завод Републике Српске, 2014), а пре свега да
иницира будућу, суштинску, реформу традиционалне наставе музичке писмености.
Како је предмет Солфеђо мултидисциплинаран и обухвата вишегодишњи наставни
процес, од припремног разреда до завршетка музичких студија, у раду је фокус усмерен само на почетну наставу и период музичког описмењавања.
Прва фаза рада представљала је сакупљање и преглед грађе која је потребна за
истраживање. С обзиром на недовољну истраженост примене информационо- комуникационих технологија у настави музичког описмењавања, за полазну основу су
узета научна достигнућа из сродних области које припадају педагогији, психологији
и социологији. Важно је такође истаћи да је у првој фази истраживања било потребно опремити кабинет савременим наставним средствима, интерактивном таблом, пројектором, одговарајућим хардвером и софтверима за наставу музичке писмености. Чињеница да су таква истраживања и даље за наше просторе веома скупа
била је још један од разлога да се истраживање обави као студија случаја, у којој је
сâм аутор докторске дисертације у највећем броју случаја и испитивач и испитаник.
Рад је структуриран кроз више поглавља. На почетку, у оквиру теоријских
основа истраживања, налази се приказ савремених актера наставе са становишта
педагогије, психологије, социологије и информатичке писмености. Успешност савремене музичке наставе зависи од неколико фактора: квалитетних наставника/ца,1 способних и мотивисаних ученика, добро дефинисаног наставног плана и програма, али
и његове заснованости на савременим методским поступцима који су подржани
наставним средствима и помагалима. Дакле, у овом поглављу указано је на чињеницу да је ново, дигитално доба, утицало и на промену осталих чинилаца васпитнообразовног система. На тај начин апострофирани су додатни разлози који указују на
неопходност модернизације наставе музичке писмености коју треба прилагодити
потребама савремених актера наставе и новим стиловима учења.
Имајући у виду да истраживање захтева познавање достигнућа из више научних области (педагогије, психологије, социологије и техничких наука) у раду ће за

1

Ради мање оптерећености текста, појмови наставник и ученик користиће се за оба пола.
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проналажење адекватног решења за дигитализацију наставе музичке писмености
бити примењен интердисциплинарни приступ. Такође, приликом доношења одређених закључака и ставова коришћени су резултати ранијих истраживања која су се
бавила сличним питањима и појавама у другим наставним предметима (математика,
језичка писменост и друго).
С обзиром на предмет и наслов рада, истраживање ће у највећој мери бити
фокусирано на последњи фактор, односно на савремена наставна средства и могућности њихове примене у процесу музичког описмењавања у свим етапама и сегментима. Како је током анализе примене дигиталних наставних средстава у области
музичке педагогије уочена одређена повезаност са већ постојећим наставним средствима, у посебном поглављу је дат историјски приказ развоја наставних средстава у
домену музичке писмености – од оних почетних до данашњих, електронских и дигитализованих.
Централна фаза рада обухвата тестирање и анализу образовних софтвера за
наставу музичке писмености, као и испитивање педагошке вредности и степена
применљивости хардвера и софтвера који се могу (или не могу) имплементирати у
процес музичког описмењавања. Имајући у виду да се у последњих неколико година
појавио велики број софтвера који се баве музичким описмењавањем, био је потребан дужи временски период за њихово тестирање и издвајање оних репрезентативних узорака софтвера који ће бити анализирани и мерени. Изабрани софтвери
биће анализирани са становишта наставних дисциплина које обухвата савремена
настава музичке писмености. Узимајући у обзир да се на овом простору примењује
јединствена и оригинална Комбинована функционална метода наставе солфеђа коју
је установила проф. Зорислава М. Васиљевић, циљ истраживања биће усмерен ка
проналажењу, анализи и провери софтвера, или само одређених елемената софтвера,
који би могли да се имплементирају у наставне садржаје базиране на наведеној методи. Осим софтвера, током истраживања тестирана су и различита техничка достигнућа из области информационо-комуникационих технологија која би се могла (или
већ јесу) имплементирати у процес музичког описмењавања. Посебно поглавље посвећено је опису будућег дигиталног мултимедијалног кабинета за наставу солфеђа.
Примена информационо-комуникационих технологија у модерном музичком
кабинету неминовно захтева и нову организацију наставно-образовног процеса. Стога ће се овај рад бавити и проучавањем могућности, значаја и улоге наведених
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технологија са различитих аспеката (дидактичких, комуникацијских, техничких и
организационих).
На крају, поред свега наведеног, резултати истраживања требало би да укажу
на предности и мане дигитализоване наставе музичке писмености, да утичу на превазилажење „неофобије“ код наставника, као и да подстакну помирење антагонистичких ставова у вези са увођењем компјутера и образовних софтвера у наставу
музичке писмености.
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2 ТЕОРИЈСКИ ОКВИРИ ИСТРАЖИВАЊА
2.1 Актери модерне наставе
Модернизација има стратешки карактер, и као термин се употребљава када се
жели подвући разлика између застарелог и савременог, између онога што јесте и што
би могло да буде боље, и када очекујемо да ће бити боље. Као стратешко опредељење и задатак модернизација се остварује кроз низ иновација које значе намерно
уношење промена, у нашем случају у наставу, са циљем повећања њене ефикасности
како у целини тако и у појединим наставним областима (Глушац, 2005). Под модернизацијом и иновацијама у настави подразумева се „глобално и перманентно усавршавање система васпитања и образовања или његових ’подсистема’, на модернизацију кадрова, наставне технике (коришћење ИКТ као дидактичких наставних средстава) и наставне технологије“ (Ђорђевић, Ничковић, 1991:322).
У напредним земљама је, у педагошкој теорији, добро познати дидактички
троугао еволуирао у дидактички четвороугао у коме поред наставника, ученика и
наставних садржаја важну улогу преузимају и наставне технологије и технике.

Слика бр. 1 Дидактички четвороугао
Проширење педагошког троугла на још једног актера, као и развој и модернизација наставне технологије и технике, снажно је утицало на промене и модернизацију већ постојећих чланова педагошког система.
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2.1.1 Ученик 21. века – дигитални домородац
Прошло је готово четири века од реформе Јана Амоса Коменског (Komenský,
Jan Amos, 1592–1670) и постављања „новог“ система васпитања и образовања. Иако
су 19. и 20. век донели велике промене у друштвеном и технолошком развоју, у већини земаља школе су и даље креиране по моделу индустријализма, по узору на фабричке линије, употребу звона, серијске производње и друго (Popova, 2010). И даље
су доминантни разредно-часовни систем, фронтални облик наставе, организација
простора учионице и други чиниоци који егзистирају као елементи наставе коју је
дефинисао Коменски у својој Великој дидактици (Didactica magna) и у којој је
опстала и доминира дидактичка парадигма у којој је настава усмерена ка наставнику.
Појава и развој новог, информатичког друштва, утицао је на промене у развоју
личности у свим етапама, па тако и у ђачком добу. Стога, развој савремених информационих технологија утицао је и на реформу и усавршавање васпитно-образовног
система и рефлектовао се на даљи рад на демократизацији и отворености школског
система. Документи Европског савета (Council of Europe, 1991) у области едукације
и Болоњске декларације (1999), често користе фразу „студент у фокусу“. Да би студент или ученик био у фокусу васпитно-образовног система, осим редефинисања
овог система, потребно је сагледати и место ученика у њему, као и потенцијале и
потребе „савременог“ ученика. Ученик у фокусу јасно указује и упућује на поштовање индивидуалних карактеристика и разлика сваког ученика понаособ. Самим
тим, захтева се и већи степен индивидуализације наставе, што даље имплицира да би
формирање осталих чланова педагошког четвороугла наставе требало да се одвија на
основу личности ученика (Мијановић, 2009). С обзиром на улазак ИКТ у све поре
људскога живота, овакве педагошко-утопијске идеје биће могуће остварити у не тако
далекој будућности. Осим дидактичког четвороугла и васпитно-образовног система,
ученик је истовремено и део других система и подсистема који директно или индиректно утичу на његов развој личности односно васпитање, стицање знања и вештина.2 Развој информационо-комуникационих технологија директно је утицао и на
развој друштва и економије, и обрнуто. Процес васпитања и образовања представља

2

Систем (грч. σύστημα, sýstēma) представља скуп елемената, реалних или апстрактних, представљених као целина, где се сви они међусобно интерреагују, и повезани су са бар једним од осталих
елемената, служећи заједничкој сврси. Било који објекат који није у вези са било којим другим
објектом система не представља део тог система, већ окружење система. Подсистем представља
скуп елемената који су систем за себе, али могу бити и део већег система.
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подсистем друштвеног развоја те на формирање ученика, осим биолошких, генетских предиспозиција, велики утицај остварују околина, односно социо-економски и
технолошки напредак и развој (слика бр. 2).

Образовање
УЧЕНИК
Друштвене

Економија

прилике
Технологија

Слика бр. 2 Васпитно-образовни процес као део друштвеног система
Како су елементи у систему повезани и зависе једни од других, евидентне
културолошко-социјалне и технолошке промене које су се догодиле у 20. и почетком
21. века рефлектовале су се и на формирање свести и односа деце (ученика), према
технолошким достигнућима данашњице. У складу са наведеним неизоставно је да се
приликом рада на реорганизацији, реформи и модернизацији образовних система
води рачуна о развоју личности ученика у новим друштвеним и социо-економским
приликама.
Породично и друштвено окружење, државно уређење, друштвени положај и
свест ученика, начин и темпо живљења у многоме су се променили и разликују се од
периода у коме је стварао Коменски. Нова антрополошка и психолошка истраживања указују да данашњи ученици другачије примају и обрађују информације. Дигитално окружење ствара нове генерације, homo zappiens-e (Veen, 2003; Vrcelj, Klapan,
Kušić, 2009).3 У свом раду Вим Вин (Veen, Wim) истиче да су социјално-културне,
економске и технолошке промене утицале на промене у образовном систему (2003).
Вим посебно указује на одрастање генерација у новом дигиталном добу у коме од

3

Homo zappiens – овај термин увео је холандски универзитетски професор Вим, под којим дефинише нове генерације које се развијају и формирају под утицајем ИКТ и дигиталног друштва. Термин је настао од ономатопеје ласерског звука „зап-зап-зап“ тј. мењања канала помоћу даљинског
управљача.

16

првих спознаја света користе мултимедијална средства, компјутере, хардвер и
софтвер. Они су у правом смислу конзументи ИКТ. Марк Пренски (Prensky, Mark)
уводи термине „дигитални домороци“ (digital native) и „дигитални дошљаци“ (digital
immigrants) чиме прави дистинкцију између генерација дигиталног доба и старијих
генерација (наставника) који се накнадно обучавају за коришћење ИКТ (Prensky,
2001). „Дигитални домороци“, са становишта педагогије, имају потребу да до информација долазе брзо и лако, да паралелно обављају више процеса и вишеструке
задатке (multitasking) и друго. Стога, у процесу социјализације ученика (у развијеном
делу света), незаобилазан фактор који осим природног окружења утиче на понашање
јесте и паралелни, дигитални свет, који неминовно утиче и на процес учења.
Табела бр. 1 Карактеристике Homo Zappiens и Homo Sapiens (према Prensky, 2001)
Homo Zappiens

Homo Sapiens

Брз приступ информацијама

Конвенционална брзина

Мулти-таскинг – више операција и
задатака истовремено

Моно-таскинг – обављање једне
операције

Нелинеарни приступ

Линеарни приступ

На првом месту слике – иконичко писмо

Текст на првом месту

Конектованост – умреженост

Индивидуалност

Сарадња, кооперативност

Конкурентно, такмичарски

Истраживачко учење

Репродуктивно и апсорптивно
(„упијајуће“) учење

Учење кроз игру

Учење одвојено од игре

Учење екстернализацијом

Учење интернализацијом

Коришћење маште

Фокусирање на реалност

Табеларни приказ јасно указује на разлике у начину и приступу учењу две
„врсте“ ђака. „Дигитални домороци“ научили су на који начин да се квалитетно крећу кроз мноштво информација, селектују и памте оне информације које су им потребне, или оне које их интересују. Овакав начин прикупљања чињеница и проши-
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ривање знања одликује нелинеаран (хипертекст), хеуристички4, индивидуалан кооперативан (Dillenbourg, 1999) и интердисциплинаран начин учења. Ђаци овог типа
научили су и навикли да комуницирају и размењују информације помоћу ИКТ и
друштвених мрежа (Cradler, 2002). Помоћу истраживачког учења развијају многе
мета-когнитивне способности (Veen & Vraking, 2006). У складу с наведеним ..„proces
učenja je evoluirao od individualne aktivnosti internalizacije znanja prema socijalnoj
aktivnosti eksternalizacije znanja“ (Vrcelj, Klapan, Kušić, 2009:756).5
Наведени ставови представљају резултате два различита концепта у антрополошким истраживањима. Понашање и навике ученика могу се истраживати емским
приступом (посматрање „изнутра“), који је разумљив само припадницима одређене
културе, и етским приступом (посматрање „извана“) и анализом „дигиталних домородаца“.
Ипак, овакве генерализације, закључке и квалификације требало би добро да
се размотре и узимају са резервом, пре њихове имплементације у васпитно-образовни систем (констатација аутора, „дигиталног дошљака“). Ако се потенцира индивидуалност, са становишта учења, посебно у погледу концентрације и усмерености и
пажње, мултитаскинг (енгл. multitaskig) као појава (али и способност индивидуе) не
може се окарактерисати као заједничка способност свих ђака. Homo multitaskig је
сигурно нова популација ђака која се приликом учења не фокусира на само једну
тему или задатак већ се, у исто време, обрађују и неки тривијални задаци који могу
да утичу и негативно на концентрацију, мотивацију, пажњу, памћење, мишљење и
друго (Gass, 2011). Такође, и брзина приступа и примања велике количине информација, може да доведе до расипања пажње, селекције и редукције информација на
најнижи ниво. Резултати многих истраживања су показали да мултитаскинг не прави
велике разлике када је у питању пол у односу на смањење продуктивности и
могућности повећања грешака приликом реализације одређених задатака. Примена
традиционалне наставе, према дидактичким принципима Коменског, у данашње време код ученика изазива још већу пасивност и пâд мотивације, а често и њихову
сумњу и неповерење у компетенције наставника. У таквим случајевима добри учени4
5

Хеуристички (грч. heurískein, пронаћи, открит; нлат. heuristicus) Хеуристика – скуп знања о методама откривања и утврђивања нових чињеница и спознаја; умеће методичног откривања истина.
Екстернализација представља процес преношења латентног знања у експлицитно знање (јасно,
записано, оно које је могуће комуницирати). Процес екстернализације (искуствено-ескплицитно)
даје видљиву форму искуственом знању и конвертира га у експлицитно знање. Интернализација
представља процес превођења експлицитног знања у латентно. Ово је процес у којем нешто што
научимо постане аутоматизирано (Vrcelj, Klapan, Kušić, 2009).

18

ци најчешће се окрећу својим новим савезницима – ИКТ. Нове генерације захтевају
већу ангажованост, брзину, развој мишљења и креативности, а не само репродуктивних вештина, које се и даље фаворизују и вреднују код већине наставника на овом
педагошком простору (Herrera, Mandić, 1989; Suzić, 2005).6
Евидентно је да ученици доносе у школе, или за кратко време стичу у контакту са својим вршњацима, основе информатичке писмености.7 Дигиталне компетенције ученика представљају једну од полазних основа за могућност и потребу имплементације ИКТ у наставу, а самим тим и реорганизовање и адаптацију технологије
наставе те промене улоге и начина рада ученика и наставника. Европски савет је
покренуо и пројекат Digital Citizenship Education (DCE) у ком се дефинише и ради на
даљој демократизацији и глобализацији педагошког простора у коме ученици имају
могућност да учествују безбедно, критички и одговорно у дигиталном свету.
Процес промене постојећег образовног система на нашем простору неће бити
лако спровести с обзиром на то да постоје две јасно супротстављене стране у друштву. Tермине као што су: „техногенерације“, „дигиталне генерације“, „нет генерације“ и слично, користе две групе социолога који се баве позицијом деце у савременом информатичком друштву, „сајберутописти“ и „сајберкритизери“ (Pribešev-Belesin, 2011:13). Такође, о различитом приступу модерним технологијама Тамара Прибешчев-Белесин истиче да „’Sajberutopistima’ tehnologije pružaju izlaz iz mnogih dru-

6

7

Мултитаскинг у процесу музичког описмењавања огледа се у истовременој дистрибуцији пажње
на слушање, гледање партитура или инструмента и мануелну репродукцију у настави инструмента
и то је сасвим уобичајена педагошка пракса. Уколико се томе дода коришћење педала приликом
свирања клавира, оргуља, харфе или развлачење меха на хармоници и другие радње присутне
приликом интерпретације на одређеним музичким инструменатима, може се констатовати да је
ово једна од способности која се гаји и развија код ученика који формално или неформално
похађају часове инструменталне наставе. Мултитаскинг је присутан и приликом интерпретације
полифоних и/или хомофоних композицијама у којима се истовремено свира са две руке, читају и
слушају различите деонице. Истовремено дељење пажње и обављање више радњи у исто време
присутно је и на часовима солфеђа приликом вокалне или инструменталне интепретације мелодијских или ритмичких примера. Сагладавање деонице музичког примера, теоријска анализа, певање
или читање солмизационих слогова уз тактирање представља музички мултитаскинг. Сличан
пример је и извођење двослојних музичких примера мануелном репродукцијом, или комбинацијом
читања/певања једне деонице уз истовремено „куцање“ друге. Дисциплина интерпретација етида с
клавирском пратњом може се, такође, сврстати у тип вештина у којој је присутан мултитаскинг.
Из свега наведеног може се извести закључак да ученици који су похађали или похађају мултидисциплинарни музички предмет солфеђо, представљају претече Homo Zappiens-а.
Информатичка писменост – постоји разлика између информацијске и информатичке писмености. Информатичка писменост (енгл. computer literacy), у ужем смислу, јесте способност коришћења компјутера, хардвера и софтвера. Информацијска писменост (енгл. information literacy)
представља потребу за информацијом те поседовање знања о томе како наћи, проценити и искористити најбоље информације које су на располагању да би се решио одређени проблем. Извори
информација могу бити различити: књиге, часописи, компјутери, ТВ, филм, радио или било шта
друго. У данашње време најважнији извор информација представља Интернет.
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štvenih problema sa kojima se susreću mlade generacije (među kojima je svakako pitanje
institucionalnog obrazovanja), dok ’sajberkritizeri’ tehnologiji pripisuju sve posledice
’nepravilnog’ odrastanja mladih generacija“ (Isto, 2011:13).
На основу изнетих ставова будући реформатори и реализатори васпитно-образовног процеса и у домену наставе музичке писмености требало би да, приликом
креирања стратегија развоја и рада на реформи и модернизацији васпитно образовног система, узму у обзир и размотре све карактеристике које најчешће поседују
савремене генерације ученика. Стога, глобалну реформу, као и реформу наставе
музичке писмености, требало би извршити на основу индивидуалних искустава, понашања и потреба савременог ученика као и у складу са социјалним, економским и
историјским условима у виду социолошке имагинације.8 Проблеме индивидуе у актуелном образовном систему треба подићи на ниво целокупне ученичке генерације.
2.1.2 Наставник у дигиталном окружењу
У педагошкој литератури под појмом „наставник“ најчешће се подразумева
свако стручно и педагошко-психолошко образовано лице које је поседује компетенције да учествује у реализацији наставе у васпитно-образовним и сличним институцијама (Ђорђевић, Ничковић, 1991). Развојем педагогије, у процесу васпитања и
образовања, осим оперативне улоге која се највише огледа у реализацији јасно
дефинисаних курикулума и наставних садржаја, наставник је све више ангажован и
као креатор и као организатор наставе у свим њеним етапама. Комплексност наставничког позива огледа се и у познавању развоја својих ученика са многих аспеката, генетских, психолошких, социолошких, здравствених, когнитивни, емоционалних
и физичких. Наставник треба да је у стању да уочи под којим условима ученици тј.
ученик најбоље учи и да предвиди потенцијалне потешкоће које се могу јавити приликом решавања одређеног проблема или стицања вештине те да ефикасно реагује.
Пред наставником је све озбиљнији задатак да у свом раду постигне „креативност,
независност, слободу и иницијативу, јер су то и битни атрибути и суштина његове
наставничке функције“ (Ђорђевић, Ничковић, 1991).

8

Амерички социолог Чарлс Милс (Mills, Charles Wright) указује да се појединачни животи и личне
бриге преплићу с јавним и друштвеним питањима. Овакву појаву назвао је социолошком имагинацијом која из појединачног види могућност за генерализацију, и у којој се повезује индивидуално искуство са ширим друштвом (Mills, 1959).
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Утицај и присуство медија, односно информационо-комуникационих технологија у наставном процесу неминовно је утицало и на положај и на функцију наставника (Бјекић, Крнета, Милошевић, 1983). Наставник и даље остаје главни носилац и васпитног и образовног рада (Ђорђевић, Ничковић, 1991), али не главни и
једини извор знања. Традиционална улога и положај наставника који је у наставном
процесу представљао извор и монопол знања и имао улогу да подучава путем медија
који се ослањају искључиво на текстуалне и евентуално ликовне и дидактичке илустрације, одавно је превазиђена на развијеним педагошким просторима. Захваљујући
технолошком развоју медија, посебно интернета (Gir, 2011), ђаци данас имају приступ мноштву извора информација и базама података.
У данашње време, ученици су у прилици и имају могућност да (за сада у
неформалном образовању) сами изаберу наставника и наставни садржај који их
интересује, или који нису добро разумели и схватили на часу у оквиру формалног
образовања. Овакав вид учења остварује се путем аудио и видео касета, снимљених
образовних ТВ емисија, YouTube9 или Skype10 часова.
Истовремено, развој медија је утицао и на појаву нових стилова учења као
што су електронско учење (e-learning) и учење на даљину (distance learning) (Mandić, 2009). Нови стилови учења имплицирали су и промену улоге реализатора
наставног процеса. У оваквим облицима учења наставник све више губи улогу
главног медија и извора знања и све више постаје креатор наставе кроз формирање,
дизајнирање и презентацију занимљивих наставних садржаја путем других медија.
Просветитељи у дигиталном окружењу постају саветници и консултанти ученицима
у савременим стиловима учења (Nadrljanski, Nadrljanski, 2017).
Захваљујући ИКТ наставник има још већу могућност да се упозна са квалитетима и способностима сваког ученика понаособ (Mandić, 2001). Дакле, присуство
ИКТ у настави обавезују наставнике да се у још већој мери упознају са потенци9

YouTube је мрежна услуга за размену видео записа на којој корисници могу објављивати, вршити
прегледе и евалуирати изабране видео записе. Оснивачи YouTube су Chad Hurley, Steve Chen и
Jawed Karim. Домен YouTube.com активиран је 2005. године и данас по својој популарности, разноликости садржаја и броју корисника представља конкуренцију медијима као што су ТВ и радио
станице. С обзиром на то да се у оквиру ове мрежне услуге налази и велики број образовног материјала, YouTube се може окарактерисати као важан медиј и извор знања који може да се користи у
васпитно-образовном процесу.
10
Skype представља телекомуникацијски програм за интернетску (instant messaging program) размену
података (датотека) и комуницирање путем писаних порука, интернетским и телефонским (аудио
и видео) позивима. Прва верзија Skype-а остварена је 2003. године у Шведској. Данас има више од
660 милиона корисника.
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јалима сваког ученика, новим облицима комуникације и да раде на индивидуализацији наставног процеса. Данас ученик има могућност да на лак и брз начин провери информације и знања која добија од наставника што утиче, како на селекцију и
одабир информација ученика, тако и на све већу одговорност наставника у
преношењу савремених знања из одређене области.
Осим побољшања у домену индивидуалне наставе, ИКТ евидентно имају
велики значај и у реализацији наставног процеса у групној, разредној настави (Flin,
Gravatt, 1995). Систематизација, организација и пренос знања путем ИКТ утичу и на
начин презентације знања наставника. Само вербална презентација не задовољава
више потребе ученика. У том смислу, ИКТ постају неизоставан део у раду на мотивацији и активности како ученика, тако и наставника (Namestovski, 2013). Стога,
могућности модерних медија обавезују наставника да, у припреми својих предавања,
посебно време одвоји и за припрему презентације наставних садржаја, како би био
конкурентан али и добар савезник ИКТ. У САД је већ давно развијена свест код
наставника о потреби и значају имплементирања ИКТ у наставни процес.11
Како би наставник у подједнакој мери остваривао своје васпитне, стручне и
педагошке функције у новој, дигиталној сфери, потребно је константно радити на
образовању и усавршавању његових компетенција. Подизање квалитета наставног
кадра, један је од најважнијих, суштинских и најделотворнијих процеса без кога
нема подизања квалитета васпитно-образовног процеса. Нажалост, на нашим просторима и даље је евидентна ниска обученост наставника за модерни концепт наставе
(Пешикан, Антић, Маринковић, 2010а,б). Најпре, да би се побољшао наставни кадар
који се бави процесом музичког описмењавања, потребно је извршити редефинисање

11

У истраживању Пеги Ертмер (Peggy A. Ertmer) наводи се да су уз повећани приступ ИКТ у образовању повећане и могућности наставника да стекну вештине из области технологије. Већина
наставника (85%) сада пријављују осећај „донекле добро припремљеног“ да користи технологију
за учење у учионици (U.S. DOE, 2003), што је био значајан пораст у односу на Извештај Националног центра за статистику образовања (NCES) од 2000. године где је наведено да се 53% наставника
осећа спремно за нове облике наставе. Наиме, у 2003. години, само 37% наставника је изразило
интересовање за учење основних рачунарских вештина док је више од 80% је изразило интересовање за учење како интегрисати рачунарску технологију у наставни план и програм, сугеришући тиме да је већина актуелних наставника стекла минималне нивое техничке компетентности.
Иако је напредак у трећој области (на пример, слобода у наставном плану и програму) теже мерити, недавно објављени закони и изјаве указују снажну посвећеност образовних власти да подрже
проширење и коришћење рачунара у учионицама К-12 (SAD DOE, 1996, 2001, 2003). Докази о овој
обавези укључују усвајање стандарда за коришћење технологије од стране администратора, наставника и ученика (International Society for Technology in Education, 2003);
На крају истраживања се наводи да: „Већина васпитача сматра да би родитељи и технологија требало да буду саставни део пружања високо-квалитетног образовања“ (US DOE, 2003, str. 3). (прев.
С. П.). http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.454.1649&rep=rep1&type=pdf
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и реформу наставних планова и програма на високошколским установама који
стварају нове кадрове. Реформа би требало да се огледа у повећању броја часова из
предмета педагогија и психологија, да би се боље схватили нови концепти вођења
наставе, модерни стилови учења, као и развој личности у дигиталној друштвеној заједници (Mandić, Gajanović,1991). Даље, потребно је повећати број часова практичне
наставе у којој се користе и ИКТ. Треба радити на припремама за часове, које осим
текстуалног приказа артикулације часа треба да садрже и детаљан опис примене
ИКТ као и припреме конкретне, дигиталне, презентације наставне јединице. Свему
наведеном треба додати и то, да и полагање стручних испита и добијање лиценци за
наставнике, као и квалификациони ниво за оцену педагошко-психолошке обучености будућих наставника треба подићи на много виши степен. Када је реч о деци и
будућности једнога народа, приликом добијања лиценци за улазак у наставу, не сме
бити компромиса.
За постизање успешне модернизације образовних система и укључивања ИКТ
у наставни процес, неопходно је и стицање основне, дигиталне, медијске (Рашевић,
2012; Reddi, Mishra, 2003) тј. информатичке писмености (Pribešev-Belesin, 2006), односно информатичке писмености. Поменуто стицање компетенција за реализацију
наставе у дигиталном окружењу требало би да отклони код наставника „неофобију“
и освести предаваче о значају, улози и могућностима примене ИКТ у настави.
Упознавање са хардвером, а посебно са едукативним софтверима, на чему је
данас императив, требало би организовати на факултетима. Следећи корак би био
организовање посебних модула или семинара на којима ће се будући наставници
солфеђа образовати и оспособљавати да користе савремене образовне технологије.
Нажалост, актуелни концепт усавршавања наставника није адекватан јер се више
своди на формално прикупљање бодова са семинара, уместо на суштинско примењивање наученог у пракси (Пешкан, Антић, Маринковић, 2010). Стога, да би ИКТ
почеле да се примењују и на нашем педагошком простору и у области у музичког
описмењавања, потребно је системско решење, позиционирано у оквиру универзитетске наставе и предмета методике наставе солфеђа и методике општег музичког
образовања. Исходи и циљеви ове наставе предвидели би и стицање дигиталне и
медијске компетенције које су неопходне за вођење модерне наставе засноване на
техничким и технолошким достигнућима 21. века.
Према пројекту UNESCO ICT Competency Framework for Teachers који су
спровели Сектор за образовање (Education Sector) и Сектор за комуникације и
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информисање (Communication and Information Sector) уз подршку и помоћ партнера
пројекта CISCO, Intel, ISTE и Microsoft, дефинисана је заједничка платформа и
оквири дигиталних компетенција које би требало да поседује савремени наставник.
Документ је дефинисан на основу вишегодишњег прикупљања података од стране
стручњака и корисника ИКТ широм света и указује и на промене које се дешавају у
наставној технологији услед примена ИКТ у васпитно-образовном процесу. На
основу последњег документа (2011) под називом UNESCO ICT Competency framework for teachers, могу се издвојите неке од важнијих смерница које указују на место,
улогу, значај али и обавезе наставника у оквиру савремене или будуће васпитнообразовне праксе:
 Наставници треба да буду свесни образовне политике која указује на значај,
улогу и обавезу примене савремене образовне технике и технологије у реализацији наставе и да су у стању да исту политику спроводе у својим учионицама. Такође, с циљем унапређења наставе, треба да у складу са образовном
политиком редефинишу и поново дизајнирају наставне програме и студијске
програме.
 Наставници треба да буду способни да интегришу ИКТ у своје наставне
програме.
 Наставници би требало да знају где, са ким, када, колико, зашто и како да
користе ИКТ у активностима у учионици и за презентације наставних садржаја.
 Наставници треба да буду упознати са основним компонентама хардвера и
софтверским операцијама, као и да се оспособе за коришћење веб прегледача,
комуникационих софтвера, презентационих софтвера и апликацијама за
управљање.
 Наставници би требало да буду у стању да користе технологију са целом класом, малим групама, али и индивидуалне активности те да осигурају праведни
приступ свим ученицима.
 Наставници морају да буду упознати са разноврсним алатима и образовним
софтверима који су у директној вези с њиховим предметом и са апликацијама
које могу бити од дидактичке користи приликом савладавања наставних тема и
садржаја који су дефинисани НПП.
 Наставници би требало да буду у могућности да користите мрежне ресурсе у
којима студенти сарађују, приступају информацијама, да комуницирају са
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колегама и спољним сарадницима те да заједнички анализирају и решавају
своје изабране проблеме.
 Наставници такође, треба да буду способни да користе ИКТ за стварање и праћење појединца као и групних пројектних планова студената.
У документу се, од стране УНЕСКО-а, посебно скреће пажња да је он намењен земљама у развоју и транзицији у којима је тешко извршити оваква истраживања. Дакле, на основу резултата добијених у педагошки високо развијеним географским подручјима, земље у развоју могу пронаћи смернице за образовање будућих поколења наставника. У документу су јасно дефинисани задаци, циљеви и
исходи, односно компетенције које треба да стекне савремени педагог. Платформа
садржи методска упутства за наставнике и конкретне примере како реализовати и
спровести одређене задатке учења, како повећати ангажованост и адаптацију на
образовно информатичко окружење и како на квалитетнији начин извршити његову
експлоатацију.
За стицање дигиталних компетенција наставника важан је још један пројекат
који спроводи УНЕСКО под називом Дигиталне компетенције за наставнике
(Digital competences for teachers – DIGICOMP) који се реализује о оквиру пројекта
ЕRАSМUS+ и стратегија Европа 2020. Овај пројекат развија многе вештине међу
којима се налази и развој основних дигиталних вештина у свим областима образовања и преношења знања која се ослањају на примену ИКТ, као и на побољшање и
унапређење примене ИКТ у настави и учењу. Пројекат је посвећен развоју скупа
отворених образовних ресурса (Оpen Еducational Рesources – OER) за обуку наставника из области дигиталне компетенције. Кроз пројекат DIGICOMP планирано је
да наставници стекну или усаврше своје дигиталне компетенције у пет домена
(Информисање, Комуникација, Креирање садржаја, Безбедност на Интернету и
Решавање проблема).
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Слика бр. 3 Дигиталне компетенције на основу пројекта DIGICOMP
Према томе, наставник ће на крају семинара, који се евалуирају од стране
стручних комисија које додељују сертификате за постигнуте вештине и знања за
одређени ниво, бити оспособљен да се поуздано и критички односи према примени
ИКТ, да користи ИКТ за сарадњу и комуникацију те да зна да примењује алате за
креирање е-наставних садржаја.
Наведени семинари и платформе представљали би могућност да и наставници
музичке писмености стекну дигиталне компетенције и знања из области савремене
педагогије и наставне технологије. На овај начин, остварио би се један од предуслова за имплементацију ИКТ у процес музичког описмењавања.12
Примена ИКТ у настави доводи и до промене у докимастичким13 поступцима.
У складу с наведеном теоријом комуникације у дигитализованој настави, наставник
и ученик имају могућност да после сваког извршеног вежбања добију увид у
постигнуте резултате. Дакле, упоредо са евалуацијом од стране наставника, ученик
добија резултате и од самог софтвера, што утиче на самоевалуацију и подизање
метакогнитивних способности. Помоћу интерактивне табле и компјутера наставник
и ученици могу да имају увид у успех релизације постављених задатака и да одмах
12

13

У оквиру мисије унапређења васпитно образовног система, поред институционалног и ванинституционалног образовања и усавршавања наставног кадра, на простору Републике Српске требало
би оформити удружење музичких педагога које би разматрало и решавало професионална питања
и сарађивало са другим удружењима наставника из ове области ради размене знања и искустава.
Докимологија (грч. dókimos, проверен, исправан) – наука о вредновању знања и оцењивању ученика. Школска докимологија се бави питањима проверавања, оцењивања, праћења, мерења и вредновања (евалуације) васпитно-образовних постигнућа ученика у школи. Задатак докимологије је
да идентификује и проучи утицај свих оних чинитеља који код субјективног начина проверавања и
оцењивања ученикових знања и вештина ремете метријску вредност школских оцена и да укаже на
начине и поступке што објективнијег вредновања и оцењивања постигнућа ученика у настави.
Истакнуто је и с да је оцењивање ученика склоно променама и да је доживљавало промене.
Докимастика (грч. dokimázō) – вештина испитивања, истраживања; докимазија. У старој Атини:
нарочити испит кандидата за неки положај у државној служби с обзиром на њихове грађанске
способности и спрему.
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добију одговоре које су дали ученици, у виду текстуалног приказа, илустрације,
аудитивних коментара као и приказ евалуације кроз проценте, графиконе или друге
облике за приказ успешности реализације наставних дисциплина и задатака. На овај
начин остварује се и уштеда времена наставника у процесу евалуације и обављања
административних послова, што обезбеђује додатно време за припрему наставних
садржаја. Такође, персоналном концентрацијом наставе, наставник добија више
времена да се посвети ученику, а не само реализацијом предметних садржаја
(Вилотијевић, 2009).
Овакав вид оцењивања произвео је нови тип наставника, онај кога су дизајнирали креатори образовних софтвера – виртуелни наставник. Стога, ни савремени
уџбеник није више представљао само извор знања већ и средство комуникације
између наставника и ученика (Павловић, 2009), тако да и софтвери имају ову особину. За разлику од класичних уџбеника, у којима се текстуалним и ликовним
порукама указује ученику на начин реализације одређеног задатка, ИКТ дају
могућност директног обраћања, гласом виртуелног наставника, који је отелотворен
путем анимиране фигуре. Ученици могу да бирају да ли желе да их кроз наставни
процес води учитељ или учитељица, да бирају глас и језик свог тутора и слично. У
овом случају нема дискриминације у било ком погледу, а коментари виртуелних
наставника засновани су на позитивној евалуацији према стандардима савремене
психологије и педагогије. У оваквом начину оцењивања, помоћу ИКТ, онемогућава
се фаворизовање било ког ученика.
Осим софтверски створених виртуелних наставника, помоћу ИКТ могуће је
остварити и наставни процес путем учења на даљину (енгл. distance learning) у виду
дигиталних часова. Оваква могућност, уз нови стил учења, уводи и нове категорије и
називе за предаваче као што су „сајбер учитељ“, „скајп учитељ“, „интернет учитељ“
и друго. Уз примену одређеног и одговарајућег хардвера и софтвера, наставник може
виртуелно реализовати наставу у учионици или ван институције, у кући ученика.
За овакав вид наставе развијене су већ многе софтверске платформе. Један од
актуелних система управљања у настави (LMS – Learning menangment system) је
софтверска апликација за администрацију, документацију, праћење, извештавање и
испоруку образовних програма или програма обуке (Ryann, 2009). Овакви софтвери
помажу наставнику да испоручује материјал ученицима, управља тестовима и
другим задацима, прати напредак ученика и води евиденцију. LMS софтвери су
фокусирани на видове онлајн учења (Димовски, 2011; Matasić, Dumić, 2012). Са
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друге стране, на основу сурфовања по LMS платформи, тј. повратних резултата и
увида у интересовање ученика за одређене презентације и начине учења, наставници
имају прилику да детектују индивидуални стил учења сваког ученика понаособ, што
даље условљава и креирање различитих начина презентације, и различит карактер
материјала за учење који се доставља ученицима или постављају на платформи
(Singh, 2017).14
Осим наведеног, ИКТ све више утичу и на смањивање разлика и граница
између формалног и неформалног учења. У складу са тим, наставнику је данас омогућено да на једноставан начин оформи са својим виртуелним разредом приватне,
затворене, друштвене мреже (Bulatović, Bulatović, Arsenijević, 2012). Twiducate је
једна од платформи која омогућава поменуто креирање комуникација између наставника и ученика. Помоћу (bookmark-WWW) и линка, ученици се упућују на конкретне садржаје које могу да истраже (указује им се на литературу која је одмах доступна
у виду виртуелне библиотеке).
Иако су данас већ остварени многи услови за примену модерне наставне
технологије и технике, и даље је веома ниска стварна употреба ИКТ од стране наставника у учионицама, а поготово у домену процеса музичког описмењавања. Скептичност, „неофобија“, али и (не)спремност наставника да се ухвате у коштац са новим изазовима у области педагогије један је од главних фактора неимплементирања
ИКТ у наставним процес. Према томе, постизање вере у могућности успешног
реализовања наставних садржаја и остваривања циљева и исхода учења путем енаставе представља први корак (Ertmer, 2005).

14

Захваљујући ИКТ данас су многи музички наставни садржаји доступни путем интернета и веб
сајтова. Поред Power Point презентација наставних лекција, постоје и бројни сајтови који садрже
нотне примере, снимке и курсевее који указују на тренутно место у партитури и помажу приликом
интерпретације или теоријске анализе примера. https://funmusicco.com/20-online-resources-formusic-teachers/
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2.1.3 Модернизација наставних планова и програма у настави музичке
писмености
У 21. веку ИКТ заузимају све значајније место у свим активностима човека.
Наставни планови и програми, као и наставни садржаји, представљају, поред ученика, наставника и наставне технологије, један од четири основна фактора савремене
наставе.
Под модернизацијом наставних садржаја првенствено се мисли на осавремењавање едукативних садржаја који би требало да се заснивају на најновијим научним чињеницама и достигнућима у одређеној области човековог интересовања. Са
становишта музичке писмености, модернизација садржаја огледала би се у реформи
и имплементирању нових, савремених и адекватних музичких садржаја. Од изузетне
важности у раду на модернизацији наставних садржаја, јесте и успостављање узајамно последичне везе између модерне технологије рада и осавремењених садржаја.
Према томе, наведена модернизација директно утиче на организацију и извођење
наставног процеса, на избор метода, на облике рада (фронтални, групни, индивидуални), на наставна средстава и обрнуто, модернизација наставне технологије утиче
на редефинисање, редукцију и реорганизацију постојећих наставних садржаја (Павловић, 2013).
Модернизација наставних садржаја представља комплексан и дуготрајан процес. Приликом дефинисања циљева и задатака наставе музичке писмености, у
оквиру модернизованих наставних програма за основну и средњу музичку школу15,
треба водити рачуна и о њиховом доприносу општем, когнитивном, социјалном и
емоционалном развоју ученика, као и развоју креативних потенцијала. Циљеви и

15

Како се Република Српска стратешки определила за укључивање у савремене европске и светске
токове када је у питању и образовање, Министарство просвјете и културе Републике Српске је
2009. године покренуло реформу образовања и у музичким школама. Уз уважавање, горе свих
наведених критеријума на простору Републике Српске, извршена је модернизација наставних програма предмета Солфеђо. С обзиром на то да крајем деведесетих година 20. века, отварањем Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци, долази до смене метода рада у области наставе
музичке писмености на простору Републике Српске, модернизација, или боље речено, реформа у
процесу музичког описмењавања извршена је према Комбинованој функционалној методи проф.
др Зориславе М. Васиљевић. Дакле, основни вид осавремењивања и иновације наставе музичке
писмености и наставних садржаја огледао се у имплементацији најновијих достигнућа из домена
методике наставе музичке писмености, на новим наставним садржајима који се темеље на савременим научним основама провереним кроз дугогодишњу праксу на простору Републике Србије.
Осим имплементације наставних садржаја које обухвата настава по Комбинованој функционалној
методи, у процесу музичког описмењавања, имплементирани су и музички садржаји који своје
географско порекло имају са простора где се и реализује настава, у Републици Српској, БиХ.
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задаци програма морају бити јасни и ученицима и наставницима. Такође, приликом
израде и формирања наставних циљева програма требало би уважавати и друштвене,
научне, психолошке и педагошке критеријуме (Павловић, 2013).
Стога, иновација у погледу наставних садржаја може укључивати нове садржаје или редуковати постојеће са циљем повећања продуктивности у поучавању и
учењу. Неоспорна је потреба да се наставни планови и програму с времена на време
модификују.16
Коначно, за наредну успешну реформу и модернизацију, те корениту промену
наставних планова и програма, потребно је на самом почетку реформе јасно дефинисати етапе рада, као и садржај сваке од њих. Реформа би требало да се одвија кроз
пет етапа: припрему (прикупљање грађе, анализирање постојећег стања, компарација
са наставних програма из других земаља, формирање компетентних и целовитих
радних група), израду, проверу, вредновање (педагошки експерименти) и имплементирање модернизованих наставних планова и програма (семинари, публикације,
уџбеници). Према томе, потребно је знати ко, како, када и за које време треба обавити одређени задатак, те које су то промене неопходне, шта и колико редуковати као
мање значајно и застарело, а шта и колико унети као ново, модернизовано и
актуелно (Павловић, 2013).
На крају, приликом имплементације модерних наставних садржаја потребно је
примењивати нове облике рада, савремене методске поступке које условљава коришћење модерних наставних средстава, другачије, модерније стилове учења, који
даље захтевају другачије приступе, организацију и структуру наставног часа приликом реализације одређене наставне јединице.
2.1.4 Модернизација наставне технологије и технике
Трећа и четврта технолошка револуција утицале су на промене у готово свим
технолошким процесима. Како је и васпитно-образовни систем постао важан део
сваког модерног друштва, неминовно је да се технолошки напредак одразио и на
прогресију и технолошке новине у наставним процесима (Cerruzi, 2003). На реформе
и модернизацију образовне технологије (Даниловић, 2004), у великој мери утицала
16

На овом месту требало би истаћи да полазна тачка за доношење одлука о покретању реформи не
би требало да буде политичка одлука са циљем укључивање у савремене европске и светске токове, већ стварна жеља и потреба да се васпитно-образовни процеси у музичким школама осавремене (Павловић, 2013).
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су и научна достигнућа из области педагогије, психологије (Radonjić,1992; Radonjić,1999) и социологије (Marković, 2010), као и из домена ужих научних области
којима припадају наставни предмети.
Образовна или наставна технологија означава „се као скуп мера, поступака и
метода организације наставних процеса, укључујући и поступке примене наставних
процеса“ (Ђорђевић, Ничковић, 1991:203). Са становишта савремене педагогије,
нове наставне технологије, технике и наставни садржаји требало би интензивније и
систематично да утичу на развој процеса самообразовања, самоваспитања, односно
да интензивирају процес осамостаљења ученика у коме ученик постаје све више
активан учесник, а настава и наставник постају мање неопходни у даљем целоживотном васпитању и образовању ученика (Павловић, 2013). У том смислу, савремена
образовна техника „утиче да у настави почиње да преовладава учење ученика као
активан процес стицања знања, навика и вештина, док се поучавање наставника смањује и своди на задатке усмеравања, координације и интензивнијег васпитног
деловања“ (Ђорђевић, Ничковић, 1991:204).
Применом ИКТ много успешније се остварује индивидуализација наставе у
свим њеним етапама, вежбању, утврђивању и проверавању. Самостално учење битно
утиче на повећану активност ученика јер га ставља у положај непосредног корисника. Овакав, нови, положај ученика захтева и промене у наставној технологији и
облицима наставног рада. Наведене карактеристике су одлика интерактивне наставе
у којој доминира интеракција између актера наставног процеса и процеса интерактивног учења (Крнета, 2006). Настава се преусмерава са наставника на ученике,
наставник усмерава ученике на заједничко учење, решавање задатака и вршњачко
вредновање рада. Интерактивна настава у процесу музичког описмењавања представља двосмерни процес у коме би наставник требало да прилагођава свој приступ и
начин рада према (индивидуалним) потребама ученика (Roković, Ribić, 2007).
Међу савремене моделе интерактивне наставе и учења који одговарају, или се
могу применити, са циљем модернизовања наставе музичке писмености убрајамо индивидуализовану, програмирану, егземпларну и проблемску (хеуристичку) наставу.
Примена ИКТ и стилови учења који произлазе и одговарају оваквом облику
наставе, представља истовремено и иновацију и модернизацију. Модернизација се,
као стратешко опредељење и задатак, остварује у кроз низ иновација које значе
намерно уношење промена у наставу са циљем да се повећава њена ефикасност у
целини – иновација у настави као и у појединим наставним областима – методичке
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иновације. Иновације се у глобалу могу разматрати и као иновације у садржајима
рада и иновације у начинима рада (Ђорђевић, Ничковић, 1991).
Иновације се могу поделити и на структурне (промене у систему образовања
и васпитања), програмске (промене у садржајима рада), методичке (промене у начинима рада) и иновације организационог типа (промена у организацији рада) (Исто).
У оквиру наставног процеса, у коме се подстиче индивидуализација наставе и
учења уз помоћ ИКТ, наставни рад се може преместити са фронталног и групног
рада на индивидуални облик рада.17 Неке од основних карактеристика индивидуализоване наставе су диференцијација наставе18, диференцијација садржаја и радних
налога за сваког ученика посебно; индивидуализација темпа и ритма учења ученика
као и диференцијација евалуације која се врши у односу на индивидуална постигнућа и напредак, а не на основу просечних параметра које диктира социјално окружење. У овој настави све је индивидуализовано, осим заједничког васпитно-образовног циља и програмских задатака. Даљи развој овог система мора уважавати и
потребу за изборношћу наставних и других садржаја, више него што се то до сада
чинило, путем додатне, изборне и факултативне, наставе.
Облици индивидуализације наставе су разноврсни, а посебно интересантна за
израду овог рада јесте индивидуализација у учењу помоћу компјутера и ИКТ (Mužić,
Rodek, 1987; Recički, Girtner, 2002). С обзиром на то да индивидуализација наставе
полази од потребе ученика, и дидактички материјали и задаци се састављају и
формирају „с циљем отклањања утврђених пропуста и слабости у знању ученика и
начину учења, као и усмјеравања ка рационалнијем и темељнијем усвајању нових
програмских садржаја“ (Симеуновић, Спасојевић, 2009:332).
Индивидуални рад ученика се примењује као организациони облик колективне
наставе тако што наставник истовремено ради са више ученика једног одељења. У

17

18

У фази транзиције образовања, у ширем смислу, фазу фронталног рада треба задржати и користити у првој фази рада, приликом упознавања ученика са одређеним музичким појавама, путем
демонстрације. И у фронталном облику рада настава се може знатно побољшати имплементирањем ИКТ. Такође, у овом процесу мора се водити рачуна да се не угрози социјализација и
формирање друштвене свести код ученика.
Диференцијација (лат. differentia, разлика) наставе означава стварање различитих услова и околности за извођење наставе према способностима, претходном знању, искуствима и интересовањима
ученика. Она је начин за задовољавање захтева принципа индивидуализације (Симеуновић, Спасојевић, 2009). Конкретно, она се огледа у диференцијацији ритма учења и напредовања и у разликовању садржаја у „дозама“ у одређеној етапи учења, у начину рада и у изабраном степену тежине.
Правилно организована индивидуализована настава би, овако схваћена, допринела да сваки ученик усвоји наставна образовна добра, мада за различито време. Достизање личног максимума битна је одлика ове врсте диференцијације и, на њој засноване, индивидуализације наставе.
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том случају рад ученика је индивидуалан, свако од њих ради за себе на садржајима и
задацима који могу бити исти или диференцирани. Индивидуални рад није исто што
и индивидуална настава. У индивидуалној настави једног ученика поучава један
наставник.19 Индивидуални рад ученика има два основна модалитета: индивидуални
рад уз непосредну помоћ наставника и самостални индивидуални рад ученика.
Самостални индивидуални рад ученика поразумева одговарајући степен осамостаљености и способности за вежбање и понављање, проверавање и оцењивање
(самопроверавање и самооцењивање), а ређе и за обраду нових наставних садржаја
(хеуристичко учење). Индивидуализација је наглашенија јер ученици, по правилу,
решавају задатке различитог садржаја, сложености и тежине. Њоме се оптимизује
развој и напредовање ученика, с обзиром на то да је потпуно индивидуализована у
садржајима, захтевима и начину рада и да омогућује целовито и свестрано ангажовање ученика. За овакав облик рада потребно је обезбедити и посебно опремљене кабинете и наставна средства за индивидуални рад (Mandić, 1977). Осим самосталног
рада ученика у оквирима школских институција, ИКТ и образовни софтвери намењени за музичко описмењавање могу имати велику улогу и корист и у изради домаћих задатака. Све наведено утиче и на оспособљавање ученика за самостално учење.
Поучавање све више добија секундарни карактер у наставном процесу. Савремене
педагошке тенденције одавно усмеравају на облик наставе – учење учења, односно
на оспособљавање ученика посебним техникама, методама и поступцима самосталног учења.
Према томе, настава се убрзава и има циљ да се, у што краћем року и на
одређеном узрасном нивоу, трансформише у самоучење и давање самоинструкција.
ИКТ представљају велику базу наставних садржаја и метода учења. Напокон, оне
омогућавају и контакт са наставницима и ванинституционално. На овај начин, неформално и ванинституционално образовање постаје све актуелнији облик наставе.
Чак и примарни извор наставе, школска или индивидуална предавања наставника,
пласирају се на YouTube и усмеравају ученике на e-learning тако да ће у будућности
бити могуће да се, поред избора садржаја, врши и селекција и избор наставника.
Осим индивидуализације наставног процеса треба поменути и програмирану и
егземпларну наставу, која се може реализовати применом ИКТ. Програмирана настава је систем наставе у којој се, унапред и јасно, дефинише наставно градиво (про19

У индивидуалној настави, наставник поучава само једног ученика па је као таква изразито неекономична и врло ретко коришћена.
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грамирано) и процеси усвајања истих (Šoljan,1977). На посебан начин, логички
(алгоритамски) структурисано, у облику курсева, ученицима се презентује градиво у
мањим, раније припремљеним деловима, које они усвајају и савладавају самостално,
поступно, идући корак по корак сопственим ритмом. Степен усвојености наставних
садржаја „проверава се помоћу сталне и текуће повратне информације“ (Симеуновић, Спасојевић, 2009:345). На основама бихевиористичке теорије настала су два
типа програмирања (најпре у постојбини програмиране наставе, Сједињеним Америчким Државама), а затим свуда у свету: линеарно и разгранато програмирање. У
оквиру софтвера којима се бавило ово истраживање углавном је присутно линеарно
програмирање. Курсеви су конципирани тако да се ученицима дозвољава прелазак
на следећи ниво (градиво по тежини), тек после успешно савладаног задатка на претходно задатом нивоу. Целокупно наставно градиво се дели на мање јединице, и уз
различита софтверска решења, ученику се омогућава да правилно схвати и изврши
сваки постављени задатак. Такође, особина оваквог облика наставе је и да ученици
добијају одмах повратну информацију о својим постигнућима и да се „поткрепљује
свако правилно рјешење“ (Симеуновић, Спасојевић, 2009:347).
Егземпларна, као и интерактивна настава, била је присутна у раду на музичком описмењавању према Комбинованој функционалној методи и пре актуализације
наведених облика наставе у реализацији наставних садржаја других предмета. Издвајање репрезентативних музичких примера за савладавање и усвајање одређених
музичких појава, једна је од основних карактеристика наставе музичке писмености.
У складу с тим, може се констатовати да се у настави солфеђа могу наћи претече
оваквих савремених облика наставе. Примена ИКТ може побољшати квалитет наставе музичке писмености и на основама егземпларне наставе. На крају, проблемска
(хеуристичка) настава у оквиру процеса музичког описмењавања највише се манифестује кроз примену стечених знања у новим ситуацијама, у решавању проблема,
конкретно у певању и читању с листа, диктатима, теорији или музичком стваралаштву (допуњалке). Оваква настава посебно подстиче рад на музичком мишљењу,
музичкој продукцији и стваралаштву. Уосталом, дивергентно (стваралачко) мишљење највише се испољава у уметничкој групи предмета. Такође, у истраживачком
(рецептивно – путем открића) начину учења, поготово на подручју теорије музике
или упознавању са музичким стиловима, композиторима и њиховим опусима, велику
улогу може имати ИКТ тј. интернет. Путем хипертекста ученици, према свом интересовању, могу доћи до информација и података о наведеним темама, који су пот34

крепљени аудио и видео материјалом, те као такви имају велику улогу у квантитету,
квалитету и дугорочности запамћивања одређеног наставног садржаја.
Са психолошког становишта, наставне методе усменог излагања, разговора,
демонстрације, практичних радова и певања, свирања, читања и рада на нотном тексту, у синергији са ИКТ утичу на повећање мотивисаности и активности ученика.
Мотивација представља „систем мотива који покрећу човека на разноврсне интелектуалне, емоционалне, социјалне и друге активности“ (Ђорђевић, Ничковић, 1991:
175). Мотивација се најчешће дефинише и „као процес који покреће, усмјерава, одржава и завршава одређено понашање“ (Стојаковић, 2016:403). У процесу музичког
описмењавања, „свирање и певање се категоризује као примарни мотиватор“ (Ђорђевић, Ничковић, 1991:177), где ИКТ могу имати одређено спољашње деловање на
мотивацију ученика. С обзиром на то да родитељи, као спољни фактор, у стручном
делу углавном не могу да мотивишу ученике у изради домаћих задатака, ИКТ, као
спољни фактор, подстичу ученика на његове унутрашње активности. Брзе повратне
информације, могућност самооцењивања, учење кроз игру, увиђање јасних циљева и
користи од примене ИКТ приликом активности на часу, али и израде домаћих
задатака, представљају јаке мотивационе и стимулационе факторе. ИКТ садрже у
себи читав низ допунских мотиватора који имају улогу приликом опадања, или
гашења мотивације за савладавање одређеног музичког задатка (похвале, указивање
на пут решавања проблема, непрекидно обавештење о напредовању ученика,
могућност корекције својих резултата, избор задатака, темпа и динамике вежбања...).
Добијени резултати, које у првој фази има само ученик, представљају стимуланс
основног мотива, „жеље за знањем и самопотврђивањем“ (Исто: 176). Могућност
визуелног и аудитивног приказа постигнутих резултата приликом одсвиране композиције могу бити јак стимуланс за поновно вежбање и самоевалуирање. Мотивација
се може пронаћи у практичној употребљивости стечених знања у решавању и
савладавању домаћих задатака (Suzić, 1998).
Развој технике и технологије утицао је и на нагли развој медија. Свеприсутност модерних медија у друштву неминовно је утицала и на васпитно-образовни
систем, али и обрнуто. Интеракција медија и школског система резултирала је формирањем посебне педагошке гране – медијске педагогије.20 Осим наведеног, прогре20

Медијска педагогија настала је као резултат развоја педагогије као науке и као реакција на нагли
развитак иновативних медија и образовних технологија. Нека од главних поља истраживања ове
педагошке гране је медијско васпитно-образовни процес (поспешује медијско образовање, ослања
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сивни развој медија утицао је и на појаву нових стилова учења који се темеље на
учењу помоћу компјутера, односно информационо-комуникационих технологија.
Развој хардвера и софтвера, могућност умрежавања и повезивања са сервером, који
омогућава електронску повезаност наставника, ученика и наставних садржаја, могућност конекције са највећом базом података Интернетом, резултирало је новим
облицима учења и терминима као што су електронско учење (e-learning), учење помоћу компјутера (computer based learning) (Šoljan, 1972), учење на даљину (distance
learning), онлајн учење (online learning), учењу које се базира на веб претраживачима
(web based learning), учење путем мобилних телефона (m-learning). У складу с тим, и
наставна средства и помагала која се базирају на различитим медијима, добила су
своје нове облике, могућности и улоге у васпитно образовном процесу.
На крају, модернизација је комплексан, свобухватан и сложен процес, који
код промене једног елемента наставног процеса захтева модернизацију и свих
осталих сегмената васпитно-образовног рада. Стога, корекције и модернизације само
једног сегмента наставног процеса не могу да представљају целовиту и суштинску
реформу. За модернизацију свих актера наставе потребна је јасна и дефинисана
образовна политика, визије и опредељење националне политике да у оквиру планирања друштвено-економског развоја уврсти и улагања у модерна наставна средства и
образовну инфраструктуру неопходну за имплементацију ИКТ у васпитно-образовне
системе.

се на медијску писменост и медијске компентенције), медијска култура и медијска дидактика
(Толић, 2009; Lars; 2017).
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2.2 Историјски преглед наставних средстава
2.2.1 Модернизација наставних средстава и помагала
Посматрајући развој музичког васпитања и образовања, евидентно је да су
музички педагози одувек настојали да пронађу нове технике и нова наставна средстава и помагала за што брже, успешније, рационалније, ефикасније и лакше преношење одређених музичких знања и вештина. Употреба аудио, аудио-визуелних и
мнемотехничких средстава у настави музичке писмености одувек је била незаобилазан део методичких алата, који су имали за циљ да кроз појачано мотивисање
ученика допринесу квалитетнијој обради и савладавању наставних садржаја (Дробни, 2009). Историјски гледано, феномен примене наставних средстава у преношењу
музичких знања и вештина може се пратити још од појаве првих цивилизација и
функционалне примене музике. Са становишта модерних теорија наставе и нових
облика учења може се рећи да су наставна средства задржала своју традиционалну
педагошку функцију да ученицима омогуће што квалитетније, очигледније, брже и
трајније стицање знања и вештина. Посматрајући хронолошки развој музике и њених
компоненти, очито је да је музичка педагогија од самих почетака укључивала разна
помагала и средства која су била у складу са наведеним педагошким намерама. Такође, сâм процес стицања музичких знања и вештина захтева интерактивност између
наставника и ученика а наставу најчешће индивидуализује или је своди на групну
наставу. Дакле, одређене карактеристике модерне наставе могу се пронаћи у коренима ове педагошке гране. Правећи компарацију између архаичних и савремених
наставних средстава у области музичке педагогије може се уочити њихова повезаност, континуитет па чак и пресликавање и трансформација из природних и аналогних облика у дигиталне. Због наведене повезаности, и инспирације коју су савремени иноватори у области наставних средстава за реализацију музичке писмености
пронашли у старим моделима наставних средстава, биће изложен кратак преглед
развоја наставних средстава у домену музичке писмености од пранаставе до савремене наставе.
Човек је током целе своје еволуције тежио да пронађе начине и средства за
што брже и лакше стицање и преношење одређених знања и вештина. Посматрајући
историјски развој процеса музичког описмењавања, уочава се иста тежња и код
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музичких педагога. У жељи да њихова подучавања буду што успешнија, рационалнија и ефикаснија, учитељи музике су често у својим подучавањима користили разна
материјална средстава и помагала, будући да да она доприносе „бољем разумевању и
схватању наставног градива, повећаној активности ученика и већој рационализацији
наставног рада у целини“ (Ђорђевић, Ничковић, 1991:201).
Наставна средства се најчешће деле према сензорним способностима ученика
на: визуелна, аудитивна, аудио-визуелна и текстуална. Постоји велики број дефиниција наставних средстава које често изазивају конфузију у примени овог термина у
стручним круговима. У првим дефиницијама, наставно средство се често изједначавало са уређајем, што са педагошког становишта није исправно. Она се најчешће
дефинишу као „sredstva koja predstavljaju ili zamenjuju predmet spoznaje, dok nastavna
pomagala predstavljaju oruđa pomoću kojih se efikasnije koriste nastavna sredstva i lakše
usvajaju određeni nastavni sadržaji“ (Mandić, Mandić, 1997:78).
У настави солфеђа, музичке, апстрактне, појаве се непосредно посматрају и
доживљавају, тако да наставниково певање и свирање представља непосредни садржај спознаје. Посматрано са аспекта наставе солфеђа, наставни садржај представља
одређени музички пример, наставно средство је снимак музичког дела, а наставно
помагало је уређај или инструмент са којег се емитује музичко дело.
Према Симеуновићу и Спасојевићу, наставним средством може се сматрати
„само оно чиме се потпомаже разумјевање, усвајање и интерпретација садржаја
настав и учења“ (Симеуновић, Спасојевић, 2009:261). Међутим, и они, своју дефиницију проширују дефиницијом немачког дидактичара Гинтера Домена (Dohmen,
Günther) код кога овај појам (медиј) представља: „...посредника информација у дидактичким функционалним везама. Тек кад репродукциона средства и материјални
носиоци постану у некој дидактичкој вези носиоци и посредници информација, тј.
где су апарати и информације повезани у служби неке дидактичке функције, говоримо о медију у дидактичком смислу“ (Исто:261).
Посматрајући историјски развој музичке педагогије, може се приметити да су
очигледна наставна средства била присутна од самог почетка преношења музичких
вештина и знања. За визуелизацију апстрактних музичких појава на самом почетку
формирања музичке педагогије користила су се многобројна и разноврсна наставна
помагала као што су: људска рука (хирономија), дијастематска21 и екфонетска22

21

Дијастематска (грч. diástēma) размак, растојање, интервал.
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нотација, слова, неуме, бројни и разноврсни графички и мнемотехнички знакови,
линије за представљање односа тонских висина, табулатуре и бројеви. Данас, осим
неких од наведених, као очигледна наставна помагала користе се и музички инструменти, школске табле, разни табулатори (Стлбица, мелопласт), дидактичке илустрације и друго. Развој технологије донео је нове методичке алате у виду различитих
носача звука, попут грамофонских плоча, аудио и видео касета и најновијих CD
ROM-ова. С обзиром на то да живимо у времену, сад већ „посткомпјутерске револуције“, приметно је да савремена настава све више укључују и информационо
комуникационе технологије.
2.2.2 Од хирономије до дигиталне фономимије
Рука и гестикулација представљају једно од првих средстава комуникације.
Тај праисконски начин изражавања постоји је код човека и данас. Комуникација
путем руку, и тела у целини, присутна је у свим културама и религијама.23 Рука, као
средство комуникације је важан елемент у споразумевању глувонемих особа. Уместо
аудио-вербалном методом тј. говора (усмени језик) они користе знаковни језик.24
Како и музика има свој језик, аналогно говору, и у музичкој комуникацији и
тумачењу музичког језика једно од првих помоћних средстава била је рука. Иако је
музика, по својој природи апстрактна, њене акустичке (тонске) манифестације
могуће је записати или приближно представити знаковним језиком који се зове
хирономија25. Стога, једно од првих очигледних наставних средстава и у настави
музике представљала је људска рука.
Прве облике ручних знакова који су се користили за визуелизацију мелодијско-ритмичких кретања проналазимо у старом Египту. Велики број откривених
цртежа указују на то да је, још у четвртој династији фараонског Египта, постојала
хирономија. Систем хирономије постојао је и у другим древним цивилизацијама, као

22
23
24

25

Екфонетска (грч. ekphōnēin) продорно викнути.
Знаковни систем присутан је и данас као кућни знаковни систем, идиосинкретичан и рудиментаран гестикуларни систем коришћен за комуникацију са чујућим члановима породице.
Знаковни језик је језик који користи мануелну комуникацију и говор тела да пренесе значење,
наспрам акустички пренетих образаца. Знаковни језик је природни облик комуникације глувих
особа која има своја језичка својства, укључујући граматичке функције, фонологију, морфологију
и синтаксу (Закон о употреби знаковног језика, Службени гласник Републике Србије).
Хирономија (грч. cheir, рука; nemein, управљати, водити) кретање руку по извесним правилима
(Kazić, 2013).
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што су Месопотамија, Индија, Кина, Израел, Грчка и Рим (Gerson-Kiwi, David Hiley,
2001; Gerson-Kiwi, 1955).26
Немачки музиколог Ханс Хикман (Hickmann, Hans Hermann) један је од најзначајнијих истраживача који се бавио хирономијом у старом Египту (Hickmann,
1956). Важно је напоменути да је Хикман у својим радовима указивао да је хирономија имала више едукативни значај него интерпретаторски када је коришћена у
смислу дириговања. Такође, његови ставови не произлазе само из цртежа и барељефа27, него и из етномузиколошких истраживања која се темеље на пракси
коптских и египатских наставника који за преношење музичких знања и данас
користе хирономију. Као репрезенте ритмичких знакова, могу се уочити одређени
облици „пра-тактирања“ у виду ударца руке о бутину, који је представљао нагласак,
тезу, и кретање руке у супротном смеру уз скупљање прстију и палца као вид
ненаглашеног дела. Од знакова за кретање мелодије могу се издвојити покрети који
указују на тонални центар (месе), или финалис и доминирајући тон, подизањем руке
или лакта. Наиме, постојао је читав низ покрета руку, шака и тела уопште који су
примењивани у реализацији музичке пранаставе.
Кроз музички говор руку наставник је указивао на основна и општа мелодијско-ритмичка кретања, а још више, на њихов континуирани ток и његову анимирану
духовност. Учитељи су користили истовремено обе руке како би били у могућности
да, осим мелодијских контура и кретања, укажу и на акценте, који су од изузетног
значаја за јасну и правилну интерпретацију текстуалних предложака као главног
елемента сваког религијског обреда. У складу с тим, покрети руку и тела приказивали су целу мелодијску формулу, а не само једну тонску висину. На местима
акцента, издвајали су се и знаци који означавају једну тонску висину. Овакав начин

26

27

Да је рука била важан део процеса музичког образовања и интерпретација говори и податак, да су
музичари сахрањивани са малим рукама направљеним од дрвета или слонове кости. Оне нису
представљале само симбол музичара, већ и инструмент, као клапер, који је хирономист користио
за одржавање темпа или давања интонације. Дакле, од древне египатске цивилизације, до данашње
интерпретације у коптским православним црквама, хирономија је као очигледно наставно средство опстало и у примени. Код Јевреја, покрети руку представљају први дидактички медиј за
савладавање музике у основним школама за вернике. С обзиром на то да се духовна музика
Јевреја, Хинду и Византије базира на мелодијским формулама и обрасцима (гласовима, меке и
друго) деца најпре добро науче да интонирају одређене мелодије, док их не запамте у целости, а
потом науче да их спајају са променљивим структурама прозних текстова. Тек када су мелодијске
линије у потпуности запамћене, следи интерполација духовног текстови на постојеће мелодијске
обрасце, у виду кројења. На овом месту почиње да се примењује и хирономија, дидактичка рука,
која кроз вид махања и гестикулацијом руке у простору је представљала следећу фазу.
Барељеф (фр. bas-relief) ниски (плитки) рељеф; у ликовној уметности: вајарски рад на равној површини са слабије израженим испупчењима.
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приказивања мелодијских мотива рукама примењује се и много касније, у 20. веку, у
методи немачког музичког педагога Фрица Једеа (Jode, Fritz, 1887–1970), у којој
„nastavnik fonomimičkim znacima prikazuje kratke motive koje koristi kako za postavku
osnovnih tonova, tako i za diktate, u kojima učenici posmatraju, pamte i potom reprodukuju neutralnim ili solmizacionim slogom „pokazanu“ melodijsku formulu“ (Radičeva,
1997:67). Осим руке, као очигледно наставно средство користила се и шака. У
старом Египту, поред хиронима, постајао је и метроном28, „čiji je zadatak bio da
odmeravaju taktove i taktne delove koristeći prste na ruci“ (Исто:17). Ручне знакове
користили су школовани музичари.
Посматрајући музичко васпитање и образовање у средњем веку, може се констатовати да је основна метода у музичком описмењавању била имитација, певање и
свирање по слуху, техником слушања (у инструменталној музици и гледања) и понављања. Примена руке као очигледног наставног средства наставља се и у средњем
веку. Гвидо из Ареца (Guido D’Arezzo, 991–1033) (Andreis, 1989), творац је више
дидактичких средстава од којих је позната и Гвидонска рука.

Слика бр. 4 Гвидонска рука
Поновну примену руке и шаке у настави музике проналазимо код француског
музичког педагога Гијома Вилхема (Wilhem, Guillaume-Luis, 1781–1842). Дизањем
руку приказивани су полустепени и цели степени. Жак Далкроз (Jacques-Dalcroze,
Emille, 1865–1950), је из овог елемента касније развио ритмичку гимнастику (еурит-

28

Метроном је био музичар у старом Египту који је поред хиронома ударао штапом о земљу и одржавао равномерну пулсацију и темпо. Данас се под термином метроном подразумева справа за
одређивања темпа одређене композиције. Метроном је 1815. године конструисао Јохан Малцел
(Maelzel, Johann Nepomuk, 1772–1838)..
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мију), док се у Енглеској, у методама Саре Гловер (Glover, Sarah 1785–1867) и Џона
Кервна (Curwen, John, 1816–1880) „iz Vilhemove ruke razvila fonomimija“ (Vasiljević,
2006:21). Као и Гвидo из Ареца и Вилхем је у настави користио и шаке као наставно
средство. Једна рука је представљала линијски систем (на руку се често стављао
прстен, који је представљао „помични кључ“), док је друга рука представљала показивач положаја тонова у „упрошћеном линијском“ систему (Дробни, 2009).29 Слушне
представе о лествичним функцијама се асоцијативно везују за одређене положаје
руке – фономимија (визуелно представљање удаљености између тонских висина
унутар једне лествице), које у Гловеровој и Кервновој верзији одржавају функцију
ступњева у лествици, а не само висинску разлику између њих.

Слика бр. 5 Знаци фономимије, према С. Гловер и Џ. Кервну
Као и у методи Тоник Сол-фа (Тonic Sol-fa), фономимија има важну улогу у
процесу музичког описмењавања. Золтан Кодаљ (Kodalý, Zoltan, 1882–1967) проширује систем овог музичког знаковног језика положајима руку који означавају алтероване тонове, с обзиром на то да традиционална тонска грађа садржи и овакве тонове.
На наше просторе фономимија се пренела из Чешке и Мађарске. Фономимија је
29

Требало би истаћи да поред фономимије, као визуелног приказа музичке вертикале, Вилхем уводи
још један начин коришћења руке, за рад на музичкој хоризонтали, у настави ритма – тактирање.
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заступљена и у методи Ели Башић (Bašić, Elly, 1908–1998) која се и данас, на одређеном простору БиХ, користи у настави.30 Преношење ритма у покрет се даље у настави развило из покрета само руку у покрете читавог тела и координације покрета тела
с музиком. Рад на развоју ритма као самосталне дисциплине и доживљавања ритма
кроз покрет посебно су примењивали у настави Жак-Дaлкрозa у његовој ритмичкој
гимнастици.31
Фономимија као очигледно наставно средство и данас је, у оквиру одређених
метода, присутна у настави. О њеној актуелности и присутности у настави сведочи и
то да је извршена дигитализација фономимије у оквирима одређених софтвера за
наставу музичке писмености.
Осим помоћног наставног средства за рад на тонским висинама, почетком 19.
века, конструисано је и наставно средство за рад на тонским трајањима. Наиме, прво
механичко средство, које је заменило руке (штап)32 у одржавању ритмичке пулсације, јесте метроном. Ово аудитивно наставно средство често се користи у методама
вокалне и инструменталне наставе.

Слика бр. 6 Механички метроном
У складу са развојем технике и технологије, метроном је претрпео више преправки. Осим класичног, механичког, метрономи су добили и своје електронске и
дигиталне верзије.

30
31

32

На овом месту важно је напоменути, да се од увођења Комбинованe функционалне методе Зориславе М. Васиљевић на педагошком простору Републике Српске фономимија више не користи.
У методи Миодрага A. Васиљевића (1903–1963), такође проналазимо употребу руке, али као помоћно наставно средставо које се користи у области савладавања музичке хоризонтале – ритму.
Дакле, Васиљевић користи потезе руку, тактирање десном, и куцање јединице бројања левом
руком. На тај начин, формира се представа о пулсирању основне јединице бројања и метричке
организације ритма, наглашених и ненаглашених делова ритмичких целина.
Познато је из историје музике да су диригенти често имали штап у руци, којим су ударали о под и
на тај начин одржавали ритмичку јединицу и темпо.
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Слика бр. 7 Електронски метроном

2.2.3 Од неуме до дигиталног музичког записа
Музички системи и различити видови музичких записа, могу се убројати у
нека од првих очигледних наставних средстава. Тако, већ „u kineskom notnom pismu
starom preko dva milenijuma, pronalazimo dve vrste znakova: tabulature, znaci kojima se
beležio položaj prstiju na instrumentu i neume, kao vid mnemotehničkih znakova33 koji
uglavnom ukazuju na pravac kretanja melodije“ (Radičeva, 1997:16).
Хирономија је имала важну улогу и у појави првих музичких знакова. Оваква
визуeлизација музике преносила се на прве писане знаке који су бележени изнад
текста, као смернице за извођење одређене реченичне структуре, или дела речи у
виду неума. У грчкој музици примењивала су се два писма, за вокалну и инструменталну музику. У оба случаја користила су се слова грчког алфабета. За тонска трајања „korišćene su crtice“ (Исто).34 Развој музичког писма довео је до развоја нових
методских поступака, али и до њихове примене као очигледних наставних средстава.
Алфабетска нотација нашла је касније примену у упрошћеним методама у 19.
и 20. веку и одржала се до данас. Следећа илустрација указује на два различита типа
наставе: инструменталне (имитирањем наставника) и вокалне у којој се за певање
користе музички знаци, алфабет, написани на плочи.

33

34

Мнемотехника (грч. mnēmē, памћење, сећање + technikē) – вештина која омогућује да путем визуелног приказа (слике) доведе до лакшег и трајнијег запамћивања, речи, појма, мелодије и информације. Они су служили да само подсете певаче на већ добро научене усменим путем мелодије.
Такву аналогију проналазимо и у развоју источњачког и византијеског нотног писма. С обзиром на
то да су прве хришћанске песме биле декламаторног карактера, са малим мелодијским покретима,
први записи нису бележили мелодију, већ само она места где је било потребно спустити или подићи глас, зависно од садржаја, акцента и места у реченици. Таква нотација се примењивала у Грчкој, а грчки научник Тезес (Tzetzes) назвао је екфонетском (грч. ekphōnēsis, узвик, усклик), која се
поклапала са грчко-римским граматичким акцентима (Radičeva, 1997). Из екфонетске се развила
неумска нотација која је претрпела више реформи, све до Хрисантове реформе 1821. године.
Пре Античке Грчке су још Сумери у 4. веку пре н.е. (Асирија и Вавилон) започели рад на музичком писму. Већ је код овог древног народа постојала школа, као организована образовна институција, за привилеговану класу.
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Слика бр. 5 Музички знаци на вокалној настави
(Дурис, V пре н.е. – Одељење за античке предмете у Берлинском државном музеју, инв. Бр. Ф 2285)

Веома важна иновација за развој музичког писма, музичке педагогије и развој
наставних средстава у области музичке педагогије јесте појава линије и бележење
нота на једној линији и простору изнад и испод ње. На тај начин је већ интерпретација мелодија трихордалне структуре добила облик свог визуелног представљања.
Наведено откриће представља почетак формирања линијског система. Важну улогу у
преласку са неума на појединачно записивање тонова игра даље увођење две линије
(Hucbaldus, Hubaldus, 841–930) и бојења (црвена и жута). Развој линијског система
даље води и до „novog načina zapisivanja, dasia notacije“ (Vasiljević, 2006:9). Висински однос између две линије означан је словима „т“ и „с“, као тонус и семитонус,
степени и полустепени размак.

Слика бр. 6 Dasia нотација
Даљи развој тонског система утиче на додавање још две линије (црно обојене)
које је увео Гвидо из Ареца. Неуме су записиване на линијама и у празнинама и тиме
је почео да се успоставља и терцни однос. На тај начин мелодије са ширим амбитусом, тетрахордалне, пентахордалнеи хексахордалне структуре имале су конкретнији начин приказа, а тиме и преношења у оквиру подучавања. Стога, поред тражења
45

начина да се музика сачува од заборава и на другачији начин, осим преношењем
усменим путем, прамузичко писмо имало је значај и у преношењу знања.
Ипак, иако се музичко писмо током историје мењало, његова улога и начини
примене као наставног средства, није се мењала. Различита именовања тонова, релативно, апсолутно, абецедно и именовање неутралним слоговима односи се на различите методе и приступе у процесу музичког описмењавања, а тиме и на различита
наставна, очигледна средства.35 Осим западноевропског музичког писма и линијског
система, поједини педагози су покушавали да процес музичког описмењавања реше
помоћу упрошћених нотација, избегавајући линијски систем.
Тако се у Француској, почев од Жан Жак Русоа (Russeau, Jean-Jacques, 1712–
1778), и методе Гален–Пари–Шеве (Gallin-Paris-Cheve Method) примењује циферистичка метода, која користи арапске бројеве уместо нота. У складу с тим и наставна
средства, табулатори и уџбеници су били аранжирани и пролагођени. За разлику од
Русоа, методе Норвич сол-фа систем (Norwich Sol-fa System), Тоник Сол-фа и Тоника-До у почетној настави уместо нота користе почетна слова солмизационих слогова
д р м ф с а т – односно словну нотацију.

Слика бр. 7 Сара Гловер, Норвич Сол-фа систем – Табулатор
Пропагирајући масовно хорско певање и тежећи да учење а капела музике
учини лакшим, Енглескиња Сара Ен Гловер, по узору на старе методе које су се
користиле у Јоркширу и Ланкаширу, изградила је свој систем Норвич Сол-фа у коме
је користила аретинске солмизационе слогове, а као за замену нотног писма
користила је почетна слова слогова (д, р, м, ф, с, л, т). Енглески свештеник, музички

35

Требало би напоменути да се паралелно са словним и нотним приказом тонских висина, у музичкој педагогији користе и разни табулатури за свирање на инструментим као визуелно наставно
средство.

46

теоретичар и учитељ Џон Кервн увидео је значај методе Саре Гловер и постао један
од њених највећих промотера, проширивши је на простор САД, као и на просторе
неких неке земље Африке и Азије. Почетна слова солмизације уписивала су се у
црквене књижице ради заједничког певања при богослужењу.36
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Слика бр. 8 Нотација према Џ. Кервну
Макс Батке (Battke, Max) је користио посебну нотацију. У линијски систем,
„umesto nota, upisivao je vodoravne crte koje prikazuju trajanje, a taktovi su odvojеni
uspravnim crtama različitih boja“ (Radičeva, 1997:57). У припремном разреду, Батке
примењује многобројна очигледна наставна средства (покретне ноте, тактне црте у
боји, насликана клавијатура и друго) помоћу којих су многе појаве, нарочито оне из
области мелодике, постајале доступније деци (Radičeva, 1997).
Поред Баткеа, и Золтан Кодаљ је за почетну наставу користио упрошћено обележавање у линијском систему, или прецизније, упрошћен линијски систем. Коришћење непотпуног линијског система од две или три линије у коме се бележе само
почетна слова солмизационих слоговима омогућио је пентатонски систем, на коме се
базира мађарска народна музика.37
На крају, треба нагласити да је западноевропско нотно писмо остало неизоставни визуелни елемент у настави музике за савладавање и усвајање богатог музичког репертоара. Са становишта модерне технологије, може се констатовати да је
извршена и дигитализација нотације. Данас постоји велики број софтвера за писање
нота38 који осим тога што олакшавају рад са нотним текстом приликом компоновања

36

Оваква упрошћена нотација применљива је на вокалне композиције, међутим, као таква није погодна за инструменталну или теоријску наставу. Такође, наведени вид нотације успорава интонирање сложенијих мелодијских кретања која захтевају брзо препознавање одређених музичких
појава и брзе реакције у смислу презначавања функције и слогова, као и технику читања у свим
тоналитетима.
37
Након савладаних мелодијских примера који се заснивају на пентатоници, уводи потпуни линијски систем, у коме и даље се бележи само симболичним знацима у виду почетних слова солмизационих слогова, ритмичких ознака и тактова.
38
О софверима за писање нота погледати у поглављу Дигитални мултимедијални музички кабинет.
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и музичке интерпретације, могу да имају важну улогу у припреми и реализацији наставних садржаја у домену музичке педагогије.
2.2.4 Од штампаног до електронског уџбеника
Реформа и развој западноевропског музичког писма утицали су на развој
једног од примарних наставних средстава у процесу музичког описмењавања – уџбеника. Међу прве уџбенике могу се сврстати црквене збирке песама, са исписаним
музичким знаковима изнад богослужбених текстова. Развој и осамостаљење музичке
нотације утицао је и на стварање првих збирки нотних примера. Гутенбергов проналазак штампарске машине довео је до наглог развоја издавачке делатности до пораста броја уџбеника из области музике. Такође, развој музичке теорије и педагогије
допринео је и развоју и иновацијама у домену визуелног приказивања различитих
музичких појава. Велика дидактика (Didactica magna) Јана Амоса Коменског представља веома значајно дело за развој уџбеничке литературе и скретање пажње
јавности на значај примене наставних средстава и помагала у настави. Његово
начело „Nema ničega u razumu, što prethodno nije bilo u čulima“ (Komenski, 1954:13)
утицало је и на стварање првог уџбеника са дидактичком апаратуром у виду сликовних илустрација – Оrbis pictus – (свет у сликама).
Осим теоретичара музичке уметности, Ђозефа Царлина (Zarlino, Gioseffo,
1517–1590) и Хajнриха Глареануса (Glarean, Heinrich, 1488–1563), музички педагог и
теоретичар Хajнрих Фaбер (Faber, Heinrich, око 1500–1552) написао је уџбеник Compendiolum Musicae који се бавио конкретним процесом музичког описмењавања. У
овом уџбенику Фaбер помаже ученицима у „претварању нота у тонове“ и, обратно, у
процесу „prepoznavanja tonova sluhom i pretvaranja u note“ (Radičeva, 1997:40). У
наведеном уџбенику се може препознати и основни задатак рада на настави солфеђа,
спајање слике и звука, а очите су и две дисциплине, певање с листа и рад на диктатима. У поменутом уџбенику, осим примера, „prisutna je i didaktička aparatura u vidu
pitanja i odgovora za učenike, koncipiranih po deduktivnoj metodi“ (Isto:40). „Primena
očiglednih sredstava Gvidove ruke i monokorda rezultirala je aktivnošću, angažovanošću i
interesovanjem učenika čime se može objasniti i visok nivo školskih horova“ (Isto:41).
Овде треба напоменути да је велики део литературе био инспирисан и намењен раду
са школским хоровима.
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Коменски указује да је потребно и мноштво уџбеника и наставних средстава
за извођење наставе, „jer je nezgodno, neprijatno i štetno započinjati posao čije će napredovanje zbog nedostatka sredstava biti sprečeno“ (Komenski, 1954:266). Он такође истиче да ... „za njihovu upotrebu valja napisati uputstva koja će ih opominjati šta, gde i kako
treba raditi da ne skrenu s pravog puta. Nastavne knjige će biti dvojake: knjige s gradivom
za učenike i knjige s uputstvima za učitelje da bi ih znali upotrebljavati“ (Komenski,
1954:266).
Посматрајући развој уџбеничке литературе на нашим просторима може се
констатовати да је током 20. века настао велики број збирки примера за наставу
солфеђа. Ретки су, међутим, они који се могу класификовати и као уџбеници (Требјешанин, Лазаревић, 2001). Са становишта савремених уџбеника, може се слободно
рећи да дело Седам нота сто дивота ауторке Ели Башић представља један од првих
модерних уџбеника на подручју некадашње Југославије. Овај уџбеник уз основни
текст садржи и велики број дидактичких илустрација. Осим уџбеника Ели Башић, и
Музички буквар Зориславе М. Васиљевић, као и сет уџбеника намењених за наставу
солфеђа у основној музичкој школи (Васиљевић, Милетић, Поповић; 2001, 2012а,
2012б), пружили је значајан допринос и пример за даљи развој савремене уџбеничке
литературе на нашем говорном подручју.
Данашњи правац усавршавања како штампане уџбеничке литературе, тако и
наставних садржаја све више је усмерен ка дигитализацији и трансформацији у
електронске и дигиталне интерактивне уџбенике.
2.2.5 Музички инструмент као наставно средство
Осим усавршавања нотног писма и линијског система, креирања наставне
методе за наставу музичке писмености, Гвидо из Ареца је заслужан и за увођење још
једног наставног средства у наставу. Реч је о хармонском инструменту већег тонског
обима  органуму39. О значају увођења овог наставног средства у наставу солфеђа
говори и то да је и данас једно од основних и неизоставних аудио, али и очигледних,
наставних средстава на настави солфеђа – клавир. Дакле, хармонски инструмент
поред своје улоге у поставци тонских висина и развоју хармонског слуха представља

39

Када се говори о првом музичком инструменту као наставном средству, требало би истаћи да се
пре употребе органума примењивао, све до краја средњег века – монокорд.
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и очигледно наставно средство за развој музичког мишљења и савладавања теорије
музике. Монокорд је једно од првих наставних средстава које је коришћено у
процесу музичког описмењавања, као увод у певање с листа, за савладавање певања
уопште и за упознавања са музичким и звучним феноменима (Питагора, Боеције,
Гвидо из Ареца). На самом почетку инструмент је коришћен за упознавање ученика
са тонским висинама, у раду на препознавању интервала као и за појашњење звучновизуелних теоријских тумачења звучних појава. Помоћу покретне кобилице ученици
су на жици монокорда мењали тонске висине и правили одређене интервалске скокове. Коришћењем монокорда ученици су се оспособљавали да за само неколико месеци науче да певају с листа композиције које пре тога нису чули нити изводили по
слуху (Buehler-McWilliams, 2013).
Појава органума и оргуља доводи до још чвршће везе између наставе музичке
писмености и овог наставног средства (слика бр. 9). Осим наведених хармонских
инструмената у настави су се примењивали и други инструменти: ... „da bi učenici
mogli da nauče zvučanje svakog tona, biće korisno ako se preceptor posluži nekim
instrumentom, kao što je flauta ili dobro naštimovana harfa, tj. note treba prvo ozvučiti i
tek posle toga otpevati zajedno s dečacima“ (Radičeva, 1997:48).

Слика бр. 9 Примена оргуља и табле у настави певања
и музичкој интерпретацији
Даљи развој музике, демократизација наставе музике, појава музичких школа,
развој наставе музичке педагогије, појава функционалних метода и апсолутног
именовања тонова, рад на развоју хармонског слуха, рад на двогласним и вишегласним диктатима и друго, утицао је да хармонски инструмент, клавир, постане незао-
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билазно наставно средство у процесу стварања музички писмених и образованих
музичара.40
Технолошка револуција, која је обележила 20. век, довела је до проналаска
електричних клавира, синтетизатора звукова и MIDI клавијатура41 које, због својих
могућности и цене, све више заузимају место у новим музичким кабинетима.

Слика бр. 10 MIDI клавијатура

2.2.6 Школска табла
Важно очигледно наставно средство, и једно од основних наставних средстава
у процесу музичког описмењавања, јесте школска табла. Њена примена присутна је
још од древних цивилизација. Бројне ликовне илустрације и текстови документују
постојање табле у настави. О значају наставних средстава говорио је још Коменски у
Великој дидактици. Писао је да се погрешно вођена настава мора исправити ... „time
što će se pripremiti knjige i sva pomoćna sredstva“ (Komenski, 1954:105). Коменски
формулише читав низ дидактичких принципа, и напомиње да се све треба предавати
уз учешће чула и ако је за очигледну употребу. Он указује и на смер наставе, да „kod
dece prvo treba vežbati čula (jer to je najlakše), pa onda pamćenje, zatim razumevanje i
najzad razmišljanje“ (Исто:123).
Коришћење школске табле на настави музичке писмености детаљно је описао
Фриц Ројтер (Reuter, Fritz, 1896–1963) у оквиру свог уџбеника Основе музичког
васпитања ... „preceptor treba da vodi računa da svi učenici mogu videti tablu. Oni koji
su niži rastom i oni koji su kratkovidi treba da sede u prvim klupama. Pre časa, preceptor

40

41

Када се говори о процесу музичког описмењавања и музичких инструмената у настави, свакако
треба споменути и Орфов инструментаријум, који се, нажалост, мало примењује на настави солфеђа.
Видети више о MIDI клавијатури у поглављу Дигитални мултимедијални музички кабинет
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treba da napiše na tabli vežbu ili pesmu, kako ne bi gubio dragoceno vreme... Note treba da
budu napisane čitko i dovoljno krupno kako bi svi mogli da ih vidе“ (Radičeva, 1997:48).
Претеча употребе таблета у оквиру дигитализованих мултимедијалних кабинета за наставу солфеђа види се у раду Золтана Кодаља који је, у фази рада на основним тонским висинама, користио мини-табле на столу, идентичне великој школској
табли која стоји на зиду учионице.
На крају, као и остала наставна средства, и школска табла је претрпела одређени број промена. На настави музичке писмености, због њене специфичности, табла
је добила своје специфичне и препознатљиве облике. Најпре су се појавиле табле са
исписаним линијским системом, а затим и прве електронске, „озвучене табле“, односно табле са електронским линијским системом по којима се могло свирати. Последњу фазу у развоју табле као наставног средства за наставу музичке писмености
представљају интерактивне „паметне“ табле. 42

Слика бр. 11 Интерактивна табла и пројектор

42

О интерактивним таблама више у поглављу Дигитални мултимедијални музички кабинет.
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2.2.7 Савремена наставна средства у домену музичке писмености
Реци ми и ја могу заборавити.
Покажи ми и ја могу запамтити.
Укључи ме и ја ћу схватити заувек.
Бенџамин Френклин
(Franklin, Benjamin, 1706–1790)

Може се рећи да са открићем фонографа и грамофона музичка педагогија добија нова наставна средства и помагала, чиме се обогаћује и образовна технологија.
Могућност слушања музичких дела и у учионицама доводи до увођења новог наставног подручја Слушање музике као важне дисциплине у формирању будућих музичких стваралаца, интерпретатора, теоретичара и музичких педагога.
У исто време, наставно подручје слушање музике има за циљ да утиче на
повећање бројности публике уметничке и друге квалитетне музике.
Савремена музичка настава проширује свој дидактички троугао (ученик, наставник и наставни садржај) на још једног важног и скоро равноправног актера, савремену образовну технологију, која подразумева употребу медија у образовне сврхе. Требало би напоменути да је развој нових, мултимедијалних, наставних средства
у великом замаху у развијеним земљама и да су већ извршила озбиљан утицај на
редизајнирање образовне технологије те реформу и модернизацију методских поступака и стилова учења (Krulj, Stošić, 2010; Matijević, 2004).
Проналаском нових медија повећао се и број класификација наставних средстава и помагала. Колетић уводи и нови термин, демонстративна наставна средства, која се примењују тако да већој групи ученика прикажу одређене појаве и
карактеристике предмета који се проучавају (Koletić, 1971, у Mandić, Mаndić, 1997).43
Осим визуелних, она обухватају и аудио средства која представљају верне копије
оригиналних извођења у реалном простору. У раду, Odgojno-obrazovna i nastavna
sredstva, Тихомира Т. Продановића, образовна средства за наставу музичке писмености сврстана су у следеће у категорије (Prodanović, 1962):

43

У Енциклопедијском речнику педагогије налази се и термин наставно-радна средства која на
првом месту подразумевају уџбенике и приручнике.
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 аудитивна средства (музички инструменти, грамофонске плоче, магнетофонске траке, аудио касете, диктафонски снимци, радио емисије),
 аудиовизуелна средства (синхронизовани дијафилмови, тонфилм, телевизијски
пренос, визафон, звучне слике) (Mаndić, Mаndić, 1997),
 визуелна средства (фотографије, дидактичке илустрације филмови, тематски
одгојно-образовни филмови и друго) и
 помоћна техничка средства (табле, технички уређаји, пројектори, радиопријемници, телевизори, грамофони, магнетофони).
Коначно, појавом мултимедија и компјутера развија се нова категорија под
називом модерна универзална наставна средства (Mаndić, Mаndić, 1997) у којима се
рационализује број наставних средстава која помажу ученику да звучно и визуелно
примају, анализују, синтетизују и презентују нове наставне садржаје.
У данашње, дигитално време, наведена класификација и њени елементи могу
се проширити новим, мултимедијалним, наставним средствима која се базирају на
ИКТ (Хлапец, 2012).
Мултимедијална наставна средства представљају синергију целокупног фундуса наставних средстава, која су најчешће и интерактивна.

Слика бр. 12 Елементи мултимедије
У аудитивна наставна средства убрајају се и медијуми за складиштење дигиталних података, дискете, компакт-дискови (CD, DVD) и USB-меморије.
Први визуелни медији у настави музике били су у форми цртежа. У фундусу
светске ликовне уметности могу се наћи цртежи који осликавају и прве учионице
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специјализоване за наставу музике. На овим цртежима може се уочити свитак (претеча педагошких илустрација) и музички инструменти попут лире и аулоса. „Da bi se
lakše pamtilo, čula treba da rade što mogu više. Na primer: Sluh valja stalno povezivati s
vidom, ... već što ćemo i slikati da bi im se stvari mogle kroz oči bolje utisnuti u pamet.
Biće dobro da se sve što se obrađuje u jednom razredu u tu svrhu ispiše, upravo naslika po
zidovima iste učionice,... Jer ako se tako postupi, prosto je neverovatno koliko to pomaže
pamćenju“ (Komenski, 1954:127). У складу са оваквим ставом Коменског, велики број
музичких педагога је креирао и примењивао дидактичке илустрације у процесу музичко васпитно-образовном процесу. Велику пажњу визуелним наставним средствима придавао је француски музички педагог Вилхем, савременик Песталоција (Pestalozzi, Johann Heirich, 1746-1827) и поборник интелектуалне методе. У наставу
нотног певања увео је следеће новине у очигледна наставна средстава којe се огледају у издвајању главних ступњева римским бројевима (I 2 3 IV V 6 7 I), у коришћењу слика помоћних кључева за савладавање транспозиције солмизационих слогова и вокални индикатор, у виду специјалне табле с избушеним рупама и уцртаним
линијским системом. На те табле су стављане три врсте знакова (колоне са снизилицама, без знакова и са повисилицама). На почетку линијског система постављао се
одређени кључ, а у рупе су се стављали одговарајући ступњеви (Vasiljević, 2006).
„Od velike će koristi biti i to da se sadržina svih knjiga jednog razreda naslika po zidovima
učionice... kojima će se svaki dan vežbati i čula i pamćenje i mišljenje“ (Komenski,
1954:158).
С обзиром на то да је код музичара потребно развијати три врсте меморије,
аудитивну, кинестетичку и визуелну, дидактичке илустрације у процесу музичког
описмењавања имају велику улогу у појачавању визуелног памћења и улогу која
омогућава лакше схватање одређених музичких појава. Међу музичким педагозима
који су примењивали дидактичке илустрације у својим уџбеницима и у настави, и
указивали на њихову улогу и значај у раду на процесу музичког описмењавања,
истичу се Золтан Кодаљ, Ели Башић и Зорислава М. Васиљевић.
Слика клавијатуре представља једно од важних очигледних наставних средстава. У методи бугарског педагога Камена Попдимитрова, процес слушања и посматрања „звучних места“ тонова на клавијатури „...њихово озвучавање или имагинација звука уз њено посматрање“ (Дробни, 2009:48) представљају припрему за увођење
линијског система и нотних знакова.
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У модерне аудио-визуелне медије у настави музичке писмености могу се уврстити дигитални радио и ТВ снимци (едукативне емисије и снимљени материјал за
потребе наставе) и интернет. Разни дигитални ресурси, друштвене мреже и електронско окружење имају за задатак да раде на стварању креативних знања и да омогуће њихову примену „било када и било где“ у оквиру заједничког учења и решавања задатака и проблема. „Мултимедијалност је та која нуди највећи ниво очигледности. Комбинација звука, графике, анимације и видеа. Мултимедија у рачунарству представља скуп хипермедије која комбинује већ поменуте елементе са хипертекстом“ (Спасојевић, 2015).
Када се говори о аудио-визуелним наставним средствима, осим храдвера, и
софтвери имају значајно место. Савремени мултимедијални софтвери:“...нуде могућност креирања електронских уџбеника са текстом, сликама, звучним анимацијама и
филмовима тако да ученици могу самостално да напредују у овладавању наставним
садржајима, да се врате на садржаје који им нису довољно јасни, да добију повратне
и додатне информације у складу са својим могућностима и интересовањима“ (Јаковљевић, 2010:3).
Коришћењем софтвера за препознавање гласа и рукописа очекује се да ће
тастатура постати секундарни, а микрофон и електронска оловка примарни „улазни“
уређај.
Приликом избора референтних софтвера за истраживање обухваћене су све
категорије софтвера из овог подручја. У ове категорије спадају програми за децу и
образовање код куће (home learning), coursewere – курс софтвери, едукативне видео
игре, edutainment (компјутерске игре са образовном вредношћу) reference софтвери,
софтвери за посебне образовне сврхе, и дигитални „пакети знања“ (Јовановић, 2009).
Ипак, у фази семплирања, изабрани су само они образовни софтвери из домена
музичке педагогије који у себи садрже највећи број елемената наставе музичке писмености, који имају свој дуг еволутивни развој и који у датом временском пресеку
представљају последње и најбоље верзије.44
Музичко описмењавање путем ИКТ може се класификовати и према месту и
начину обуке на софтвере за кућну употребу, за употребу у оквиру школских инсти44

Одређени софтвери који су изабрани за популацију у овом истраживању, добили су своје допуњене и редизајниране верзије већ на самом почетку 2018. године (EarMaster 7, SmartMusic, Aurаlia
5). С обзиром на све актуелније интересовање фирми за развој технике и технологије и за ову
област, и стални развој постојећих софтвера, за крај истраживачког периода, направљен је пресек,
закључно са крајем 2017. годином.
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туција и за музичко описмењавање online или учење на даљину и e-learning. Софтвери могу бити пасивни, илустративни или интерактивни.
Данас, у оквиру музичке педагогије, реализаторима наставе је на располагању
велики број наставних средстава и помагала која нуде веће могућности у модернизацији наставе. Она убрзавају, рационализују, интензивирају утичу на инвентивност,
мотивацију, активност ученика и наставника и лакшу употребу истих. И о рационализацији времена је указивао Коменски: „Kako se može postići da svi uče iz istih knjiga
– Ako su pripremljena sva nastavna sredstva, table, sveske, čitanke, rečnici itd. ...koliko se
vremena upropašćuje ako to nije spremno... A bolje je imati pripremljen tekst i zbog toga
da bi u njemu bilo manje grešaka a više vremena za vežbanje – racionalizacija vremena“
(Komenski, 1954:156).
Ако се свему овом дода да су резултати истраживања у области когнитивне
психологије довели до закључка да, у складу са врстом медија која се користи приликом учења, човек може да запамти: 10% прочитаног текста, 20% онога што види,
30% материјала који учи слушањем, 50% онога што види и чује и коначно, 80%
онога што види чује и уради – оправданост примене мултимедија и интерактивне
наставе и у процесу савременог музичког описмењавања требало би да буде недвосмислена (Danon, 1962).
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2.3 ИКТ и припрема за музичко описмењавање
2.3.1 ИКТ и прва музичка активност
Како процес успешног, брзог и квалитетног описмењавања (вештина и знање
писања и/или читања и разумевања садржаја) захтева и подразумева припремну
фазу, тако ни процес музичког описмењавања не би требало да почне од учења нота
и певања из нотних записа. Фактори који утичу на ову прву, припремну, фазу музичког описмењавања су породица, друштво и предшколске васпитно образовне установе. Осим наведених фактора, значајну улогу у унапређивању спонтаног интересовања деце за слова и штампане текстове, али и за музичке композиције и вештине
свирања и певања, имају и савремене информационо комуникационе технологије.

Слика бр. 13 Фактори припремне наставе музичке писмености
Уколико се узме у обзир да је трећа индустријска револуција донела технолошки напредак али и одузела време родитељима, њихова улога као најважнијег
фактора у домену музичких активности и музичког, кућног, васпитања деце у раном
развоју знатно је умањена. Развој музичког укуса и музичких способности у овом
периоду одрастања није добро решен чак ни институционално. Музичко васпитање у
оквиру предшколских установа поверено је васпитачима који, у оквиру свог факултетског образовања, не добијају довољно знања и компетенција за реализацију раног
музичког описмењавања. Ако се томе дода и то да је наведена револуција утицала и
на другачије облике дружење деце, које је све више индивидуализовано, без могућности заједничког музицирања у друштвених игара, ИКТ су незаобилазно постале
доминантне и у овој фази музичког васпитања и образовања.
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Деца се већ у раном узрасту интересују за говор, певање, слике, слова и штампане текстове. Задатак окружења је да подстиче ово интересовање. Смер који треба
поштовати приликом музичког (језичког) описмењавања је звук–слика–тумачење
(Vasiljević: 2006). Стога, на првом месту, деца опажају (слушају), затим имитирају,
понављају и увежбавају говорне/музичке вештине. Како је имитација, први и
најпримитивнији облик учења, осим спонтаног развоја, вештина говора треба да се
подстиче и гаји у кругу породице или предшколске установе, кроз континуирано и
често говорење, читање, изговарање и понављање бројалица и брзалица и кроз дечје
игре (репродуктивне, комуникативне и креативне) (Каменов, 2009; Каран, 2001).
Овај вид припреме за језичку писменост и није тако компликован и захтеван, јер су
деца стално, звучно и визуелно, изложена и окружена матерњим језиком.45
Са припремом за музичко описмењавање сасвим је друга ситуација. Мали је
број родитеља, али и васпитача, који могу на директан начин (кроз певање и свирање) да уведу децу у свет музике. Међутим, на индиректан начин, кроз подстицање
активности које представљају важне предуслове за учење нота и тонова, кроз слушање одабраних аудио или аудио-видео снимака за одређени узраст, може се утицати
на стварање звучних наслага као једног од важних предуслова за почетак процеса
музичког описмењавања (Стојановић, 2001). У данашње време, поред радио и ТВ
емисија, снимака на носачима звука или аудио и видео записа, значајну улогу у реализацији ове етапе рада имају интернет и различити софтвери (Mandić, 2010). С
обзиром на предмет истраживања, задржаћемо се само на могућности примене и
улоге наставних средстава и помагала у стварању звучних наслага.
Са аспекта раног музичког васпитања и описмењавања, слушање музике
представља прву музичку активност. Уосталом, прво чуло које се развија у пренаталном развоју човека је слух. Према томе, став Џона Лока (Locke, John, 1632–1704) о
детету као неисписаној табли приликом доласка на свет, давна је прошлост
(Симеуновић, Спасојевић, 2009; Žlebnik, 1970). Музичке наслаге и естетско васпитање
почиње још у пренаталном периоду. Слушањем и активним учешћем у интерпретацији и/или стварању музике утиче се на развој различитих психофизичких стања и
интелектуалних способности (емоције, мишљење, памћење, креативност и друго), на
45

Рана језичка писменост подразумева да дете пре поласка у први разред препознаје већину слова
азбуке, чита неке речи, чита реченице, прича приче, пише слова азбуке и пише неке речи.
Припрема за писање обухвата вежбање графомоторике – правилно држање и вешто коришћење
прибора за писање, исцртавање/исписивање различитих линија, овладавање правилним правцем
исписивања линија слова.
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естетску културу и музичке способности (Mirković-Radoš, 1998). Све наведено јасно
указује зашто се и у предшколском али и у школском наставном процесу „велики
значај даје обликовању навике активног слушања, музике код ученика и стварању
трајне потребе за слушање вредних музичких остварења“ (Стојановић, 1996:112).
Даљи развој музичких елемената и технологије, утицао је на појаву нових стилова, жанрова али и начина и форми слушања музике. Од групног до индивидуалног,
од слушања „уживо“ у великим концертним дворанама до слушања студијских снимака на уређајима величине само неколико центиметара.

2.3.2 ИКТ у креирању музичког укуса
У данашње време премијере нових музичких дела, нарочито популарне музике
за „широке народне масе“, најчешће се остварују истовремено са њиховом екранизацијом, у форми видео спотова. Наиме, већина деце или ученика, приликом првог
слушања одређеног музичког дела, најчешће и „гледа“ музику. Овакав тренд и култура слушања музике младих, отвара нови „фронт“ у „рату“ за квалитетну музику. Стога, када се говори о првој импресији и снажном првом доживљају, потребно је да,
поред некадашњих наставних средстава присутних у виду илустрација и дијафилмова
(Стојановић, 1991), буду уведене и савремене наставне технологије (Павловић 2017 б).
У модернизованим наставним програмима, у оквиру дидактичких упутстава за наставнике у оквиру Норматива радног простора, опреме, наставних средстава и учила,
поред употребе музичких инструмената, звучног материјала, уџбеника и статичног
визуелног материјала предвиђа се и употреба ИКТ, мултимедијалних техничких
уређаја (Mijanović, 2004; Rojko, 2011), интернета и аудиовизуелних материјала као
што су „филмови из живота познатих композитора и извођача музике; видео материјал
са снимљеним дјелима, одломцима и музичким материјалима предвиђеним НПП“
(РПЗ РС, 2014). Стога, наведени начин презентације и упознавања са музичким
делима треба применити као припрему за музичко описмењавање.
Светска филмска индустрија је снимила значајан број високо квалитетних
дугометражних, документарних и анимираних филмова који имају задатак да промовишу уметничку и квалитетну музику и васпитно делују на будуће нараштаје
(Raljević, 2007). Захваљујући ИКТ, данас су такви филмови доступни широкој јавно-
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сти, те се могу користити и као педагошко-наставни материјал. Овакав начин упознавања са одређеним музичким делом неоспорно превазилази сваки вид вербалне
презентације.
Како је, са становишта психологије, познато да снажан утисак утиче на јачину
емотивне и интелектуалне реакције, довољно је погледати одређени филм или вешто
одабран инсерт из филма који садржи планирану композицију за обраду, и да се иста
заувек смести у дугорочну меморију ученика (Korać, 1992). Овакав, искуствени, начин учења одговара максими којом би требало да се руководе родитељи, а посебно
музички педагози – музика се музиком учи!
Такође, на основу изнетог, може се потврдити и проширити изрека да једна
слика тј. видео, вреди више од хиљаду речи или музика се музиком (и видеом) учи.
Нажалост, програми јавних радио телевизијских сервиса не воде много рачуна
о примени и значају емитовања оваквих едукативних музичких филмова или филмова о музици. Друштво (не)води рачуна какву музику слушају будући нараштаји мада
је добро је позната изрека Платона, каква музика, таква држава, или обрнуто.
Дакле, за сада о оваквим филмовима можемо говорити само у контролисаним условима породице, предшколских и школских институција које могу да примењују
образовну телевизију и друге медије који делују на исти или сличан начин.
Уколико би друштво на нашим просторима схватило значај и улогу мас-медија у процесу националног васпитања и образовања, ситуација и на подручју музичке педагогије могла би драстично да се поправи.
С обзиром на то да се на нашем педагошком простору спроводи, по много
чему јединствена настава музичке писмености, било би потребно снимити посебне
аудио-видео записе у облику музичких спотова за поставку музичке хоризонтале и
вертикале у складу са овом методом. Конкретно, снимањем музичких спотова за
поставку основних тонова помоћу песама-модела и њиховим честим емитовањем на
јавним и приватним телевизијским и радио станицама, било би омогућено свој деци
да науче песмице које се користе у почетној настави музичке писмености.46 Захваљујући могућностима телевизије, наставни садржај би се могао реализовати кроз
неколико аудио-видео форми: 1) као музички спотови у којима се приказује конкретан садржај песмица из наставних програма (и у којима су актери познати глумци);
2) као анимирани цртани филмови или 3) као едукативни филмови (снимањем часа у
46

Осим учења песама по слуху, чиме се стварају звучне наслаге, развија се паралелно и вештина
певања и музичка меморија.
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учионици у коме наставник и ученици заједно изводе одређену композицију из наставног садржаја).47 Последњи начин представља директну методу, пренос реалне
ситуације помоћу наставног помагала (телевизора или компјутера), до деце која се
налазе ван институција и представља облик учење на даљину. Стога, на овај начин се
омогућава целокупној дечјој популацији да има исти положај и предзнање приликом
полагања пријемних испита и провере музичког слуха. Овакав пројекат би био од
националног значаја. Такође, на овакав начин, убрзала би се и почетна настава
солфеђа, а самим тим и њен квалитет.48 Требало би додати да савремена техника,
ИКТ, омогућава снимање емисија, што родитељима, али и деци/ученицима, даје прилику да небројено пута емитују исти снимак и у оно време када њима то одговара.
2.3.3 Глобално слушање музике и ИКТ
Слушање музике у предшколском и школском узрасту остварује се кроз
неколико етапа и методских поступака. Прва етапа представља „глобално слушање
музике које представља слушање музичког дела у целини као извора емоционалног и
естетског доживљаја музичког садржаја“ (Стојановић, 1996:113). Код првог сусрета
са музиком, пажњу детета/ученика требало би усмерити на његов доживљај композиције, без анализе и критичког мишљења. У складу с тим, прво слушање би требало
да побуди емоције и жељу за поновним слушањем. Важну улогу у подстицању
интересовања и потребе за поновним слушањем одређеног музичког дела има прва
музичка импресија. Више је фактора који утичу на снагу и квалитет првог доживљаја: избор композиције, квалитет извођења, квалитет звука, атмосфера и амбијент
(Павловић, 2017б).
Прва етапа рада на слушању композиције предвиђа и припрему за слушање. У
овој фази ученици се обично само вербалним путем или илустрацијом уводе у
одређену атмосферу, без сугерисања доживљаја, како би им се омогућило да дело
доживе на свој начин (Стојановић, 1996). У припремној фази, савремена наставна
средства се могу двојако користити. Примера ради, музичка композиција се може
емитовати у целости, без видео записа. Приликом другог слушања, нарочито про-

47
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С обзиром на то да велики број песама-модела представљају народне песме, на тај начин радило
би се и на очувању музичке традиције.
Позитивне импликације оваквог пројекта биле би вишетруке. Осим музичких биле би успостављене везе са развојем когнитивних и креативних способности деце. Како, међутим, ова тема
излази из оквира рада, неће бити даље разматрана.
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грамске музике, ученицима се може пустити иста композиција у аудио-видео формату, на основу чега ће бити потврђен првобитни лични доживљај или ће се уочити
да је композитор (сценариста/режисер) имао друге програмске замисли. Са друге
стране, уколико се већ при првом слушању композиције емитују у форми аудиовидео записа, ученици ће добити представу о каквом садржају и емоцијама је реч.
Када је реч о програмској музици и презентацији музичко сценских дела
попут опере, балета, мјузикла и других, савремене ИКТ-е требало би да имају велику
улогу и значај. Захваљујући ИКТ може се изводити виртуелна интерактивна настава,
виртуелним „одласком“ на извођење неког музичко-сценског дела. Свакако, на овом
месту требало би истаћи да аудио-визуелна наставна средства представљају секундарни извор, индиректну методу, приликом слушања музике. Дакле, и даље се препоручује да се у оквиру интерактивне наставе ученици воде на концерте уметничке
музике у концертне дворане (питање је само колико се ове посете реално остварују).
Такође, у припремној фази, пре слушања музичко-сценског дела које по самој
својој форми предвиђа и сценографију, захваљујући ИКТ, ученици се могу „повести“
и у виртуелно разгледање концертне дворане у којој се изводи композиција коју
намеравамо да слушамо (Марински театар, Бољшој театар, Карнеги хол, Берлинска
филхармонија и друге). Такође, могу се користити и снимци комплетне припреме за
извођење одређеног музичко-сценског дела путем којих се ученици упознају са сложеношћу извођења оваквих музичких форми и бројем људи који учествују у припреми сценографије и извођењу дела. Потребно је напоменути да постоје и претплате,
на годишњем нивоу, које омогућавају гледање концерата online – уживо. На овај
начин ученици могу директно да присуствују извођењу концертног програма за који
би иначе било упитно колико ученика има прилику и могућности да лично присуствују. ИКТ дају могућност да се на истом месту прикаже слика композитора, основни биографски подаци, да се оствари слушање музике уз гледање извођења дела из
области музичко-сценске уметности (Pavlović, 2016).
Осим видео презентација музичких дела, постоје и едукативни софтвери који
омогућавају упознавање музичких инструмената (Music Instruments – Encarta). На
овом месту треба додати да постоје и интерактивни софтвери и апликације, у виду
виртуелних инструмената, помоћу којих ученици могу сами да се упознају са звучним бојама музичких инструмената, искуствено, свирајући на интерактивној табли,
таблетима, андроид телефонима или миди клавијатурама. У првој фази рада на
упознавању ученика са музичким инструментима посебно су интересантне и погодне
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музичке приче као што су Пећа и вук, Водич кроз оркестар за младе или Карневал
животиња. Наведене композиције, осим у форми аудио записа, могу се пронаћи и у
екранизованој форми, у анимираном облику или у форми снимака концертног извођења, у коме режисер јасно води ученике од инструмента до инструмента, у зависности од деонице која се изводи. Данас постоји могућност да се помоћу линка „доведе“ композитор, диригент или музички извођач у учионицу и да лично презентују
одређену композицију или музичку професију. Посебно су интересантне и музичке
видео игре као што је на пример, Орашчар, у којим се деца кроз игру и на интерактиван начин упознају са музичким инструментима и композицијама, у овом случају
са делом Крцко Орашчић (Dobrota, Tomaš, 2009).
Осим уметничких и документарних филмова, у складу са узрастом, у настави
се могу примењивати и анимирани филмови који приказују биографије музичких
уметника као што је на пример цртани филм о Бетовену. У анимираним филмовима
попут Sparky’smagicpiano, Дизнијеве (Disney, Walt, 1901–1966) Фантазије, Bug Bunny опере или Tom & Jеrry – The Cat Concerto, на посебан и духовит начин представљена су и искоришћена најпознатија дела уметничке музике у извођењу познатих
анимираних јунака, што је веома привлачно ученицима најмлађег узраста. Примена
и избор оваквих, квалитетних, примера на интернету или часовима солфеђа од
изузетног је значаја, с обзиром на то да је наведене примере данас тешко видети на
ТВ каналима (Павловић 2017б).
Повећање интересовања за слушање уметничке музике може се остварити и
кроз презентовање спектакуларних и гламурозних интерпретација одређених композиција, као што је извођење Оде радости или Кармине Буране у којима учествује
више хиљада извођача.
Приближавање уметничке музике и повећање интересовања за исту може се
остварити и приказом атрактивних извођења композиција других жанрова на стандардним или електричним инструментима, као и приказом извођења уметничких
дела у савременим музичким формама. Дакле, ученицима се могу емитовати спотови
и наступи Vanessa-Мае, Electric string quartet, 2 Cellos и многих других.
Са друге стране, уметничка музика се може приближити ученицима и кроз
интерпретације инструменталиста других, модерних и популарних жанрова који на
некласичним инструментима изводе дела из домена уметничке музике, као што су

64

извођења на електричним инструментима (Yngwie Malmsteen: Фуга Ј.С. Баха)49 или
на народним инструментима. Овакав начин презентације примера из уметничке музике отвара могућност рада на компарацији извођења оригиналних и обрађених музичких композиција (Павловић 2017б).
2.3.4 Селективно слушање музике и стварање критичког укуса
помоћу ИКТ
У следећој етапи слушања музике, „музички примјери се слушају поступком
активног слушања (композиције или њеног дијела), са претходним задавањем одређених задатака“ (РПЗ РС, 2014). Као и у претходној фази, приликом првог слушања,
могу се репродуковати само звучни примери како би ученици могли, само на основу
звука, да опазе и препознају одређене боје гласова и инструмената, врсту ансамбла
или музичку форму. Након тога, видео снимци могу очигледно потврдити њихове
звучне утиске и представе. Када говоримо о раду на препознавању и анализи елемената музичког изражавања и музичких форми, на интернету се могу наћи интерпретације дела у којима постоје нотни записи који синхронизовано прате одређено емитовање примера – www.virtual sheet music. Осим нотних записа који садрже и видљиве
ознаке за карактер, темпо, динамику и артикулацију постоје и примери за које су извршене анализе музичких облика, бојењем делова композиције, који визуелно, у истој
боји, приказују нове делове, њихове почетке и завршетке. На овај начин ученицима се
шематски приказује организација музичких материјала и њихових односа.
Последњу етапу, у оквиру обраде одређене наставне јединице на часу, представља поновно слушање композиције и заузимање критичког става. С обзиром на то
да су ученици, кроз претходне фазе слушања, емотивно доживели композицију и
упознали се са одређеним музичким елементима, у овој етапи, у којој се све појединости синтетизују у једну целину, требало би очекивати слушање музике на једном
вишем, свеснијем нивоу доживљаја музичког дела. Дакле, за побољшање аперцепције и памћења музичког дела, као и у систематизовању утисака и заузимању
критичког става према истом, ИКТ могу имати значајну улогу. Осим слушања једног
дела, савремена наставна средства омогућавају наставнику да на једноставан, приступачан и брз начин истовремено има приступ већем броју композиција, које може
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65

пуштати сукцесивно и симултано. На тај начин могуће је, заједно са ученицима,
изводити различите компарације и развијати критичко мишљење о одређеној врсти
музике, квалитетној и шунд музици, о квалитету снимка као и о квалитету извођења
исте композиције од стране различитих извођача. Све наведено указује на то да за
стварни доживљај, расветљавање уметничког дела и развијање љубави према њему,
није довољно слушање дела само на једном часу, већ га треба кроз различите активности (хоризонтална структурисаност наставног програма) примењивати више пута
у току школске године (вертикална структурисаност наставних програма).
2.3.5 Фаза утврђивања градива помоћу ИКТ
Модернизовани и актуелни наставни програми у Републици Српској садрже
следећа упутства за наставнике: „Користити претходно слушане композиције у циљу
провјере усвојености знања или надоградње (употпуњења знања); Учење и утврђивање градива треба бити интересантно; На једном часу пустити једну или више композиција које су садржајно или тематски сродне и кратке, ...“ (РПЗ РС, 2014).
Да би се један музички пример заволео и запамтио, потребно га је и више пута
чути и доживети. Како је квантитет и квалитет емитовања рекламе један од основних
маркетиншких потеза за постизање што већег броја конзумената одређеног производа, такав метод би се могао применити и на будуће конзументе уметничке музике. Дакле, избор примера, квалитет извођења, квалитет снимка, број слушања истог
примера и начин презентовања су важни фактори који утичу на мотивисаност ученика да поново послуша и заволи исти. У складу с тим, веома је важно да наставник
рационално и на инвентиван начин искористи време од четрдесет пет минута како би
ученике „испровоцирао“ да примере обрађене на часу послушају уживо на концерту
или код куће, те своје одушевљење, знања и музичке примере прикажу и другима,
директно или индиректно путем друштвених мрежа.
Како су наставни програми структурисани хоризонтално и вертикално, слушање истог примера требало би остваривати не само у оквиру једног предметног
подручја и у току једне школске године, већ и у другим предметним подручјима и
током осталих разреда. На тај начин би се у потпуности остварила жељена и планирана корелација.
У оквиру модернизованих наставних програма постоји велики број исхода
учења који предвиђају и могућност употреба ИКТ: „Ученик ће бити способан да:
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препозна теме из филмова које су обрађене и слушане на часу Музичке културе;
опази, именује и опише главни солистички инструмент у одређеном дјелу; препозна
извођача са понуђене визуелне илустрације; за одређену слику пронађе одговарајући
примјер и обрнуто итд.“ (РПЗ РС, 2014). У складу са наведеним исходима учења,
аудиовизуелни примери се могу користити на више начина. Као и у припремној фази
слушања, приликом утврђивања градива примери се могу емитовати са и без слике.
За припрему обраде или утврђивања наставних садржаја могу се користити софтвери
за обраду видео снимка (Adobe premier, VLC player, BoilsoftVideoJoiner) и софвери за
обраду звука (SoundForge) (Krstić, Drinčić, Milošević, 2010; Igić, 2003). Стога, исти
принцип може се применити и у раду на препознавању изражајних средстава и елемената музичке уметности (музички инструмент, боју гласа, тонски род, мера, темпо,
динамика и друго) (Karen, 1992). На пример, „ученицима се задаје да, на основу
раније слушаних композиција, препознају ком тонском роду одговарају музички
примери. Резултате уписују у одговарајућа понуђена поља. Предложени начин рада
је само један од примера који даје наставнику велики простор за промовисање
уметничке музике кроз активно слушање“ (Павловић, 2009:68).50
У првој фази рада на оваквим задацима могу да се користе видео записи, а
касније, после усвојених аудио-видео примера, исти задаци се могу давати и без
слике. На овај начин, може се проверавати аудио и визуелна меморија код ученика,
као и њихове преференције.
Оваква примена ИКТ етаблира нови концепт учења који захтева већу креативност, инвентивност, информатичку писменост али и одсуство неофобије код наставника. Дакле, интерактивна настава подржана савременим наставним средствима
захтева сложенију припрему наставника, као и припрему презентација које имају за
циљ да у реализацији наставних садржаја истовремено ангажују више чула. Поред
основног текста и дидактичких илустрација, ИКТ омогућавају бржи и лакши приступ музичким примерима из највеће фонотеке и видеотеке на свету – интернета.
Поред очигледније и атрактивније наставе овакав концепт би требало да „испровоцира“ ученика, да сам код куће поново послуша/погледа пример обрађен на часу и
покаже/„шерује“ га другима. Често понављање слушања истог примера из репертоара уметничке музике кроз различита предметна подручја и различите начине,
имаће исто дејство као и реклама – да повећава интересовање за поновно слушање и
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да утиче на трајност памћења. Ово је и један од могућих начина да се покуша
мењати друштвена свест када је у питању однос према уметничкој музици.
Осим обогаћивања и осавремењивања наставе, примена ИКТ требало би да
утиче и на повећање пажње, интересовања, мотивације и концентрације ученика
приликом слушања музике. Даље, употребом ИКТ повећала би се корелација између
наставних и предметних подручја, трајност памћења слушаних примера као и могућност стварања сопствених фонотека и видеотека уметничке музике. Коначно, ИКТ
омогућавају учење и проверу стеченог знања помоћу различитих и разноврсних
дидактичких софтвера, који обезбеђују виртуелну интерактивну наставу, учење учења, самоевалуацију и самостално учење код куће. Свакако, један од основних предуслов за овакав концепт наставе је модернизација и опремање музичких кабинета
информационо комуникационим технологијама.
На крају, слушање музике и стварање музичких наслага представља један од
основних предуслова и спољних фактора који имају велику улогу у процесу музичког описмењавања и формирању квалитетног музичког уметника.

68

3 МЕТОДОЛОШКЕ ОСНОВЕ ИСТРАЖИВАЊА
3.1 Дефиниција проблема и кључних појмова
Развој и напредак технике утицао је на промене у готово свим сегментима
друштва. Научна достигнућа из области технике и информација почела су да добијају посебно место у васпитно-образовним системима. Прве промене огледале су се у
модернизовању наставних помагала, а потом су ова достигнућа почела да утичу и на
образовну технологију, промену концепта учења, трансфера знањa и улогу главних
чинилаца наставе. Уколико би се овакав темпо и тенденције у модернизовању образовања наставио, постоји могућност (али и опасност) да у будућности дође и до
целокупног преузимања „живе“ наставе од стране компјутеризоване, „виртуелне“
наставе, у којој би „машине“ замениле главне изворе знања, педагоге, који су вековима „водили децу“ у свет знања. Оваква предвиђања даље имплицирају да дигитализација може довести и до измештања наставе из школских институција, из класичних, у будуће, „виртуелне“ учионице. На основу актуелног стања и степена заступљености савремених информационо-комуникационих технологија у развијеним
васпитно-образовним системима и на основу постојећих трендова глобализације,
може се констатовати да се, кроз реформу и модернизацију наставних планова и
програма, на „мала врата“ уводе ИКТ у неразвијене земље као и оне које су у
развоју. Нови облици учења и модерна наставна средства, већ одобрена и дефинисана кроз законске акте и школска документа, указују на неопходну потребу припреме за педагошку будућност процеса музичког описмењавања у коме ће информационо комуникационе технологије имати незаобилазну улогу (Collis, 1995).
Незаустављива хиперпрогресивност развоја материјално-технолошке основе
друштва предвиђа веома блиску појаву савремених специјализованих учионица за
наставу солфеђа, у којима ће се осим, или уместо, клавира, табле и дидактичких илустрација, као наставно средство користити и информационо-комуникационе технологије. Наведени феномен уједно је и повод за истраживање, презентовано у овом
раду, које има за циљ да укаже на могућности примене савремених ових технологија
у процес музичког описмењавања.
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Наслов докторске тезе Могућности примене информационо-комуникационе
технологије у настави музичког описмењавања јасно указује на истраживање и претпоставке о каузалности информационо-комуникационих технологија и процеса
музичког описмењавања. У складу с наведеним, предмет истраживања представљају
савремена наставна средства, конкретно, образовни софтвери и информационо-комуникационе технологије и могућност њихове примене у наставу музичке писмености.
Планирано је да се кроз ово истраживање изврши анализа репрезентативних узорака
актуелних софтвера намењених развоју музичког слуха, музичких знања и вештина.
Истраживање ће обухватити анализу оних софтвера који су, широм света, најчешће
коришћени у области наставе солфеђа. Сваки софтвер биће појединачно анализиран
са становишта наставних дисциплина које обухвата савремена настава музичке
писмености: мелодика, ритам, диктати, теорија музике и дечје музичко стваралаштво. Узимајући у обзир чињеницу да се на овом простору примењује јединствена и
оригинална Комбинована функционална метода наставе солфеђа коју је установила
проф. Зорислава М. Васиљевић, циљ овог истраживања биће усмерен ка проналажењу, анализи и провери софтвера који би могли да се имплементирају у наставне
садржаје који се примењују на нашем педагошком простору по наведеној методи. У
ту сврху, планирано је да се на основу добијених резултата представи будући пут ка
имплементацији постојећих софтвера који би утицали на унапређење процеса
музичког описмењавања.
Све веће присуство ИКТ и на нашим просторима несумњиво указује на потребу за истраживањем овог типа. Полазну претпоставку чини мишљење аутора да се и
у наш систем музичког описмењавања могу успешно имплементирати савремена
дигитализована мултимедијална наставна средства. Модерна наставна средства већ
су обухваћена и планирана у новим наставним плановима и програмима за наставу
музичке писмености, али њихова примена је и даље на нултом нивоу. Да би се
поправила наведена ситуација, потребно је проверити оправданост, трасирати пут и
указати на будућност наставе музичке писмености и на нашим просторима (Lipovac,
2003). Истраживање презентовано у овом раду има за циљ да прикаже стручној
јавности на добробити, али и на недостатке, који могу произаћи из употребе
савремених технологија у настави музичког описмењавања. Претпоставља се да ће
конвергенција ова два феномена (ИКТ и музичке писмености) утицати на подизање
квалитета наставе и на стварање нових облика релација између њих. Утицаји могу
бити једнострани или обострани. Са становишта теорије информација, сагледаће се
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односи, релације и процеси који се дешавају у оквиру „живе“ и „виртуелне“ наставе,
као и могућност њихове конвергенције. Такође, будућа, неизоставна примена ИКТ у
настави солфеђа неминовно ће захтевати и нову организацију наставно-образовног
процеса..
Проналажење и утирање пута за софтверизацију наставне технологије представљаће централну фазу у планираном истраживању. Прецизније, ова фаза рада
обухватила би детаљну анализу актуелних, репрезентативних едукативних музичких
програма и модерних наставних средстава од чијих ће садржаја и перформанси
зависити могућност и квалитет компјутерски подржаног учења. Процењивањем могућности и квалитета теоријског модела дигитализоване наставе музичке писмености, формираће се теоријска база за његову будућу практичну примену.
Разматрање могућности примене ИКТ у процес музичког описмењавања захтева и дефиницију појмова и синтагми које су употребљене у наслову ове докторске
дисертације али и нових појмова и синтагми у вези са њеном применом у настави
што ће, такође, бити предмет овог истраживања.

3.2 Информационо комуникационе технологије
Појам информационо комуникационе технологије (енглески назив Information
and Communication Technologies) савремени је термин који обухвата примену компјутерске обраде, размене, претраживања и употребе информација уз помоћ нових
технологија. У овом раду се користи као еквивалент за свеколику употребу компјутерске, односно мултимедијалне технике. ИКТ имају могућност да остварују висок
ниво координације техничких медија у преносу информација и у настави, а саме по
себи представљају синергију свих наставних средстава и помагала. У ширем смислу,
појам информационе технологије се често користи као синоним за рачунарство,
односно, за све оно што је у вези са рачунарима. Примена ИКТ пружа квалитетну и
ефикасну обраду информација, преношење информација путем комуникационих
мрежа и добијања информација у сваком тренутку.
Овако структурисан информациони систем је одлична база за квалитетно планирање и реализацију наставе и евалуацију ученичких постигнућа. Структуру информационог система чине hardware, software, lifeware, orgware, netware и datawаre.
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Слика бр. 14 Структура информационих система51

Информациони системи су, због својих карактеристика, веома интересантни
са аспекта педагогије. Због тога се савремена педагогија бави проучавањем карактеристика и могућности електронских извора информација и применом савремених
дидактичких медија у функцији иновације наставне технологије. Са становишта
педагогије, модерни информациони системи, уз примену мултимедија, имају могућност да утичу на активност свих чула потребних за стицање знања и вештина, а
самим тим и на повећање активности, мотивисаности и креативности ученика у
наставном процесу.

51

Преузето са http://www.edusoft.rs/cms/mestoZaUploadFajlove/informacioni_sistem.pdf
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3.3 Музичко описмењавање у оквиру предмета Солфеђо
Синтагма настава музичког описмењавања, у наслову докторске дисертације
представља почетну наставу у основним општеобразовним и музичким школама. У
ужем смислу, у музичким школама, процес музичког описмењавања се реализује
углавном кроз предмет Солфеђо. Основни циљ процеса музичког описмењавања јесте
стицање музичке писмености. Под модерним термином писмености подразумева се
способност употребе језика, бројева, слика, рачунара, и других основних средстава за
разумевање, комуникацију, стицање корисног знања и употребу доминантних система
симбола дате културе.52 Интересантан концепт писмености, а који је у директној вези
и са истраживањем у оквиру ове дисертације, јесте и дефиниција која проширује појам
писмености и на дигиталну писменост у земљама чланица Организације за економску
сарадњу и развој (OECD) која указује на то да је потребно обухвати вештине за
приступ знању помоћу технологије и способност разумевања сложених контекста.53
Аналогно језичкој, и за музичку писмености важи да „савладано читање и писање
омогућава ученицима да се практично служе писаним језиком, а то умење је у
функцији даљег стицања нових знања и способности“ (Николић, 1989:21).
За разлику од језичке писмености, осим наведеног, музичка писменост
„подразумева ’улазак’ и саму конструкцију музичке целине и схватање механизма на
којем почивају формуле према којима се музика обликује у уметничко саопштење“
(Милетић, 2018:19). У том смислу се музичка педагогија разликује од педагогије
језика, будући да подразумева оспособљавање за праћење хоризонталне и вертикалне организације у временском континууму.
Солфеђо је дуго у педагошкој пракси представљао само наменски писане
вежбе за певање с листа уз коришћење солмизационих слогова, од којих и потиче
овај термин (Vasiljević, 2006). Од 18. века његова улога почиње да поприма другачије и значајније димензије у формирању професионалног музичара. Данас Солфеђо
представља мултидисциплинарни предмет који обухвата више наставних дисциплина и подручја рада (мелодика, ритам, диктатат, интонирање и опажање, теорија
музике, музичко стваралаштво и слушање музике).

52
53

UNESCO. „Education for All: A Global Monitoring Report”. UNESCO. стр. 150.
Исто.
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Поред рада на савладавању музичке хоризонтале и вертикале, у опште циљеве наставе Солфеђа спада и рад на континуираном развоју слуха, музикалности,
опште и музичке интелигенције, рад на музичкој меморији као и рад на развијању
интересовања и љубави према музици и уметности уопште. Овако велики број наставних подручја и циљева указује на то да је музичко описмењавање изузетно сложен и комплексан наставни процес који захтева и употребу наставних средстава.
Интересантно је истаћи да се данас уместо назива предмета Солфеђо, на енглеском говорном подручју, све више се примењују термини Ear Training или Aural
Skills и Musical Reading and Writing. Сами називи указују на то да је акценат у настави на развоју слушне перцепције и решавању чувења нотног текста пре његовог
извођења и без гласовног интонирања.
Дакле, настава Солфеђа осим тога што „aktivira, osposobljava ljudski glas da
zvukom proizvede notni tekst i da zvuk koji čuje može svešću da identifikuje“ (Vasiljević,
1991:4), обухвата широк појас музичког васпитања и образовања с циљем стварања
квалитетног, музикалног и писменог музичара. Овај предмет има своје функционално-практичне, образовно-сазнајне и васпитне циљеве, који, између осталог, налажу
стално прожимање са радом на развоју музичких способности и музичког мишљења.
Функционално-практични циљеви наставе солфеђа односе се на стицање вештина довођењем вежбања до аутоматизације извесних радњи и коришћење асоцијација за савлађивање новог градива (поставка звука и његово повезивање са нотном
сликом). Као што читање и писање није основни циљ наставе матерњег језика, тако
ни циљ процеса музичког описмењавања није само певање примера и писање диктата већ је то тек „sredstvo za upoznavanje muzičkih tokova, shvatanja i razumevanja
muzike“ (Vasiljević, 1991:4). Осим наведеног, вежбањем треба развијати брзину и
квалитет репродукције музичких примера.
Образовно-сазнајни циљеви су усмерени ка „shvatanju muzičkog toka i njegove
vizuelne prezentacije, upoznavanju sa muzičkim pojmovima i pojavama, upoznavanju sa
muzičkim stilovima i ostvarivanju korelacije sadržaja rada na nastavi solfeđa sa vokalno
instrumentalnom i teorijskom nastavom“ (Vasiljević, 1991:5). Смер наставе који обезбеђује квалитетан и делотворан процес музичког описмењавања, и који би требало да
је обавезан, је ЗВУК–СЛИКА–ТУМАЧЕЊЕ. После тумачења и обезбеђивања услова
за схватање, поново у дејство ступају функционални процеси који воде до развијања
вештина и ширења знања у бесконачном низу концентричних кругова (Исто).
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Васпитни циљеви наставе солфеђа подразумевају естетско развијање младих
(Петровић, 1996), стицање позитивних навика и мотивисање ученика да се заинтересују за квалитетну, првенствено уметничку, музику. Дакле, циљ и задатак музичке
писмености не сме да се своди на пŷко репродуковање и меморисање, већ суштинско
схватање појава и процеса уз активно и свесно учешће ученика (Golubović, 2011).

3.4 Комбинована функционална метода
Будући да се централни део рада заснива на анализи образовних софтвера са
становишта Комбиноване функционалне методе проф. Зориславе М. Васиљевић54, и
да је један од практичних циљева израде ове докторске дисертације могућност њене
софтверизације, на овом месту биће изложена дефиниција методе у целости, према
речима саме ауторке: „Kombinovana funkcionalna metoda nastala je spajanjem Funkcionalne metode Miodraga Vasiljevića zasnovane na narodnim tonalnim osnovama i nekih
elemenata metode Eli Bašić (melodike i ritma) sa klasičnim harmonskim i ritmičkih
osnovama muzičkog obrazovanja u evropskim muzičkim centrima sa razvijenom, već po
tradiciji, muzičkom pedagogijom. Ovim osnovama pridodata su najnovija strujanja moderne pedagogije muzičke pismenosti, te zbog toga, kombinovana metoda sadrži više različitih elemenata koji su utkani u jednu celinu“ (Vasiljević, 2006:39).
Према Комбинованој функционалној методи настава музичке писмености
обухвата пет основних елемената рада: мелодику, ритам, диктате, интонацију и теорију музике. Наведене елементе рада у настави солфеђа треба доводити у корелацију
и треба их посматрати холистички. Само узајамним прожимањем наведених
елемената може се доћи до остварења вишеструких циљева наставе солфеђа, на
54

Проф. др Зорислава М. Васиљевић (1932–2009) рођена је у Скопљу а гимназију, средњу музичку
школу и Музичку академију завршила је у Београду. Докторску дисертацију Проблеми музичке
културе и образовања у Србији – од Миловука до Мокрањца из музикологије, област историје
музчке педагогије, одбранила је 1986. године. Као професор је радила у музичкој школи „Јован
Бандур“ у Панчеву, затим у школи „Станковић“ у Београду, а од 1971. године на Факултету музичке уметности у Београду, где је предавала солфеђо и методику наставе солфеђа и била дугогодишњи шеф Катедре за солфеђо. Објавила је низ дела из области музичке педагогије, музичке
теорије и етномузикологије. Године 1978. публикује своју прву књигу посвећену методици наставе
солфеђа. Велику пажњу је посвећивала очувању наше народне музичке традиције. Објавила је
књигу Српско музичко благо у издању београдске Просвете и студију под насловом Теорија ритма
(Drobni, I., Drobni, T., 2015). Са бројним коауторима ствара богату уџбеничку литературу и приручнике намењене настави солфеђа, теорије музике и музичке културе. Пред крај своје академске
каријере осим обавеза на Факултету музичке уметности у Београду, изузетну енергију је посветила
ангажману на новооснованој Академији умјетности у Бањој Луци и тиме постала родоначелник
данашње Катедре за солфеђо и музичку педагогију.
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првом месту до стицања способности ученика да репродукују музику из нотног
текста, a prima vista, као и да звук који чују могу свесно да идентификују и запишу.
Дакле, „okosnicu procesa muzičkog opismenjavanja čini spajanje zvuka i slike, uz permanentno prožimanje razvoja muzikalnosti i saznajnog procesa sa razvojem muzičkog
mišljenja“ (Vasiljević, 2006:55).
Рад на мелодици представља пут од поставке основних тонова до вештине
певања са листа. Осим поставке основних тонских висина55, овај елемент подразумева и рад на интерпретацији једногласних и вишегласних мелодијских примера у
оквиру дијатонике, модулација, алтерација, модалних кретања и примерима вантоналних садржаја.
Настава ритма се одвија кроз неколико дисциплина које се узајамно преплићу
једновременим или сукцесивним савлађивањем заједно са мелодиком и радом на
музичким диктатима. Основни принцип наставе је кретање од звука ка нотној слици,
тако да се свака ритмичка врста или фигура поставља помоћу песама са текстом, а
касније и преко мелодијских клишеа и примера из литературе, чиме се обезбеђује не
само назначени смер, већ и повезивање ритма са мелодијом. Научен напамет (процес
запамћивања), мелодијски клише остаје трајно у свести ученика (његов звук и његова слика), тако да обезбеђује опажање и репродукцију створеном асоцијацијом на запамћену мелодију. Дисциплине су: гласовна репродукција ритма (равномерно читање, „систем Дандело“, ритмичко читање – парлато), мануелна репродукција ритма и
ритмички диктати.
 Равномерно читање присутно је од сâмог почетка музичког описмењавања и
служи за постизање трајног фиксирања позиција ноте/тона у линијском систему, у свим кључевима. Осим тога, служи за рад на одржавању равномерне
пулсације ритма, развијању брзине читања и гласовне репродукције. Кроз тренинг равномерног читања ради се на повећању брзине читања и тежњи де се
чуло вида дисциплиновано креће по сложеној хоризонтали и вертикали линијског система, а према означеном темпу у једном или више линијских система.
 „Принцип Дандело“ – овај вид рада у настави изводи се са циљем да олакша
почетно савладавање ритмичких врста и фигура и тежиште ученичке пажње
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Поставка основних тонова остварује се помоћу песама-модела, на оригиналан начин који је дефинисао Миодраг Васиљевић. Модели представљају модификоване народне песме чији почетни
тонови, апсолутне тонске висине, и почетни слогови речи песама одговарају солмизационих
слоговима који се примењују на настави солфеђа.
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примарно усмери на савладавање конкретних ’слика’, а тек секундарно на солмизациони изговор (Дробни, 2014). Оне представљају увод у ритмичко читање
и увод у рад на мелодијско-ритмичким диктатима.
 Ритмичко читање – парлато представља најкомплекснију и најтежу дисциплину гласовне репродукције ритма, али и целокупне наставе ритма. Да би се
постигао ниво доброг читања нотног текста, потребна је синергија свих наставних дисциплина које обухвата настава ритма. Један од главних задатака ритмичког читања је да „disciplinuje čulo vida da se kreće gde treba, a ne gde oči žele“
(Kršić Sekulić, 1990:169). Сви примери изводе се солмизационим слоговима уз
одсечно тактирање. Примери за парлато треба да садржи све ознаке које прате
нотни текст (мера, темпо, карактер, артикулација, динамика). Рад на постизању
флуидности читања нотног текста ову дисциплину доводи у директну корелацију са предметима инструменталне и вокалне наставе.
 Мануелна репродукција ритма – изводи се најчешће „куцањем“ са две руке, у
којој једна изводи основну ритмичку пулсацију јединице бројања, а друга ритмички садржај примера. У оквиру ове дисциплине развија се моторика активирањем чула додира и прецизности извођења (Mijanović, 2004). Примери за ова
вежбања се исписују најчешће ван линијског система, на једној линији. Ова
дисциплина „ubrzava rad na glasovnoj reprodukciji“ (Vasiljević, 2006:192). Као и
у случају ритмичког читања, помоћу трансфера знања остварује се веза са
инструменталном наставом.
 Ритмички диктати – веза између нотног текста и ритмичког извођења је
неопходна како за директно репродуковање мелодике и ритма, тако и за
њихово записивање и рад на ритмичким диктатима. Још један важан смер у
настави ритма, који је супротан германској школи, је од ритма ка метру.56
Наставна област диктатa се не сме се одвојити од наставе мелодике, јер само
уз двоструки смер наставе од текста ка репродукцији и од звучног примања ка
нотном тексту обезбеђује се успешан рад на мелодици и ритму. Ученици кроз рад на
диктатима треба да стекну способност превођења звучне слике у нотни текст.
Такође, кроз усмене и писмене диктате развија се музикалност и музичка меморија.
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Германски правац наставе ритма полази од тумачења метра, ритмичких јединица, од тумачења
наглашених и ненаглашених делова такта, са тезама и арзама, ка ритму, док романски, присутан у
Комбинованоj функционалној методи, полази увек од „живог“ ритма, од звука ка његовом представљању нотном сликом, а тек онда и тумачењем.
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Ова област је често била неоправдано изостављана из наставе (Vasiljević, 2006).
Према Комбинованоj функционалној методи, настава ритма обухвата више врста
диктата: усмени, писмени, мелодијски, ритмички или мелодијско-ритмички, једногласни и вишегласни (полифони и хомофони).
Интонација представља заједничко име за опажање и интонирање. „Intoniranje
i opažanje tonova, pojedinačnih kao i grupe tonova, čine stub procesa muzičkog opismenjavanja“ (Vasiljević, 2006:63). Ове две наставне дисциплине прате целокупно музичко образовање. Почетна техника рада се одвија по систему тон по тон, која се даље
развија у опажање група тонова у мелодијском смислу. Допуну основног методичког
захвата представља рад на препознавању интервала и акорда тј. рад на идентификацији тонских висина, двозвука и акорада (Vasiljević, 2006). У раду на идентификацији појединачних тонова, по Комбинованоj функционалној методи, користе се две
дисциплине, опажање према функционалности тонова и према тонским фреквенцијама.
Елемент наставе солфеђа теорија музике има за циљ схватање музичког тока и
разумевање нотног текста. У почетној настави, теоријска тумачења долазе тек после
звучних поставки. Проф. Васиљевић инсистира на томе да рад на теорији музике
треба почети од првог разреда и прожимати га кроз цео наставни процес и све
разреде. Дакле, не треба чекати последњи, шести разред, у коме по плану и програму
постоји предмет који се искључиво бави теоријом, да би се започео рад на овој
области.
Дечје музичко стваралаштво и развој креативности веома је значајан у процесу музичког описмењавања.57 Ова област има за циљ да развија музичку креативност и музичку машту. На овај начин се негује изражајност. Све вежбе које се
задају у виду допуњалки, стварања мелодија на задани текст или исписан ритмички
ток на једној линији, исправка лоших места у вежби, треба да имају за циљ да
испровоцирају и развију стваралаштво код ученика. Нажалост, ово подручје музичког описмењавања често се не примењује у настави.
Како се главни предмет и хипотеза ове дисертације посматрају са становишта
Методике наставе солфеђа, на овом месту биће дата и дефиниција овог појма. Мето-
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Ауторка методе овај елемент наставе није сврстала у основне елементе рада на настави солфеђа,
али његова присутност у уџбеничкој литератури и настави проф. Васиљевић, указује на његово
евидентно присуство и значај који има у оквиру процеса музичког описмењавања по Комбинованој функционалној методи.
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дика наставе солфеђа, као практичан предмет уско одређене струке на студијама
музике, има за циљ и задатак да оспособи будући наставни кадар за извођење квалитетне и савремене наставе солфеђа у музичким школама. Методика наставе солфеђа
обухвата рад на упознавању са методама, техникама и облицима рада, као и педагошким принципима на којима се предмет солфеђо ослања. С обзиром на комплексност наставе солфеђа, и Методика наставе солфеђа представља предмет који је
и мултидисциплинаран и интердисциплинаран. Мултидисциплинарност се огледа у
проучавању и преношењу знања из широког спектра наставних дисциплина које
покрива настава солфеђа, док се интердисциплинарност огледа у неизоставном
увођењу нових методских поступака утемељених на научним референтним резултатима из области педагогије, психологије и социологије. Такође, а у вези са тезом
овог истраживања, интердисциплинарност је присутна и у домену развоја технике и
технологије. Како Комбинована функционална метода представља само једну од
посебних метода које се примењују у наставном подручју музичке писмености, она,
у суштини, представља само примењену дидактику и општу методику васпитнообразовног рада. Земље у којима је развијен систем наставе који омогућава константно развијање и унапређивање метода имају систем, а не методу. Систем мора
бити отворен, тако да константно усавршавање методе доприноси томе да се
превазиђе неминовна ограниченост појединца, њеног аутора, и да се роди систем у
коме постоји могућности сталног допуњавања и усавршавања. У складу с тим, наведена достигнућа остварена у општим савременим образовним технологијама требала
би, у што скоријој будућности бити имплементирати и Комбиновану функционалну
методу, што је и један од практичних циљева овог истраживања.
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3.5 Хипотезе
Истраживање презентовано у оквиру овог рада полази од претпоставке да ће
примена информационо-комуникационих технологија (образовних софтвера) утицати на процес музичког описмењавања, на начин учења, вежбања, структуру наставе
и начин евалуације.
Хипотеза садржи две варијабле: музичко описмењавање и ИКТ (софтвере и
мултимедијална средства за музичко описмењавање), где ИКТ представљају променљиву варијаблу, а елементи музичког описмењавања представљају константу.58
Из наведеног произлази следећа хипотеза истраживања (теорија као феномен):


Основна хипотеза (ОХ) заснива се на претпоставци да се актуелни специјализовани образовни софтвери за развој музичког слуха, музичких знања и вештина могу успешно примењивати у процесу музичког описмењавања који се базира на Комбинованој функционалној методи проф. др Зориславе Васиљевић.
Посебне хипотезе

 Прва посебна хипотеза (Х1) постулира да анализирани софтвери обухватају све
елементе рада које обухвата настава по Комбинованој функционалној методи;
 Другом посебном хипотезом (Х2) претпоставља се да је сваки модул и сегмент
софтвера применљив и одговара идентичном елементу наставе музичке писмености која се заснива на Комбинованој функционалној методи.
 Трећа посебна хипотеза (Х3) претпоставља да су савремена наставна средства
за наставу музичке писмености достигла довољан степен технолошког напретка да могу заменити постојећа, традиционална, средства.
 Четвртом посебном хипотезом (Х4) претпоставља се да дигитализована настава
солфеђа зависи од квалитета хардверске опремљености кабинета за наставу
солфеђа, али још више од софтвера намењених за наставу музичке писмености.
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Могло се поћи и од хипотезе да различите методе и начини реализације музичког описмењавања
утичу на промену софтвера, као и да се у зависности од ИКТ може се мењати процес музичког
описмењавања. За овакво истраживање потребно је програмирати и стварити сопствене софтвере
који се ослањају на рад проф. Васиљевић. Како то у овом периоду није још могуће на нашим
просторима, оваква хипотеза остаје за нека будућа истраживања.
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 Пета посебна хипотеза (Х5) претпоставља да информационо-комуникационе
технологије могу имати значајну улогу у припремној фази рада на музичком
описмењавању.
 Шеста посебна хипотеза (Х6) претпоставља да ће примена образовних софтвера, или њихових сегмената утицати и на промену начина и стилова учења,
структуру наставе, комуникације између актера, начин евалуације и на будуће
правце развоја наставе музичке писмености.

3.6 Циљеви и задаци истраживања
Узимајући у обзир да се на овом простору примењује јединствена и оригинална Комбинована функционална метода, циљ овог истраживања је био усмерен ка
могућностима имплементације информационо-комуникационих технологија у наставне садржаје који се заснивају на методским поступцима наведене методе. Циљ
истраживања је успостављање новог модела музичког описмењавања који би имплементирао анализиране софтвере, или њихове сегменте, у елементе актуелну наставу
солфеђа. У овом смислу рад би имао и своју практичну примену.
Увођење образовних софтвера захтевало би и значајније промене у организацији васпитно-образовног процеса и одређене модификације у традиционалној
настави музичке писмености. Сходно томе, истраживање обухвата и приказ могућности примене савремених метода и облика рада у настави солфеђа који би били у
корелацији са савременим наставним средствима и помагалима. Применом информационо-комуникационих технологија у настави музичке писмености створили би се
услови за модернизацију постојеће наставе, што би резултирало побољшањем квалитета процеса музичког описмењавања, њене рационализације, индивидуализације
и повећања ефикасности наставног рада. Осим наведеног, задатак и циљ истраживања је и да се испитају могућности унапређења образовног рада у процесу музичког
описмењавања у почетној настави уз примену и интеракцију са образовним софтверима. Такође, додатни циљ је да се теоријским поставкама предвиди, унапреди и
трасира пут будуће наставне праксе што би, уосталом, требало да буде и крајњи
исход докторске ове дисертације. У складу с наведеним, планирани циљеви овог
истраживања огледали би се и у следећем:
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 Проширењу интерактивног учења на још једног актера – ИКТ. У новом
васпитно-образовном систему педагошке функције остваривале би се кроз:
подстицање развоја самосталног креативног рада и учења; неговање сарадничког и равноправног односа уз пуно уважавање личности ученика и његовог
активног и креативног испољавања и потврђивања; примену општих принципа,
метода и средстава васпитног и наставног рада са посебним захтевом да тај рад
буде савремен, високо рационалан и продуктиван како у образовној тако и у
васпитној сфери. Стога, ИКТ би имале функцију и значај у настави музичког
описмењавања у свим њеним етапама (припремање ученика и наставника за
наставу, обради и утврђивању нових наставних садржаја, вежбању, понављању,
проверавању стеченог знања и оцењивању).
 Креирању теоријских модела и прототипова наставе музичке писмености на
основу досадашњих достигнућа у ИКТ, анализираних узорака (софтвера) и у
складу са стиловима учења који одговарају савременој настави базираној на
примени ИКТ којима је могуће утицати на:
а) мотивацију и активно ангажовање ученика;
б) убрзавање интелектуалног васпитања и процеса музичког мишљења;
в) естетско музичко васпитање и приближавање примера из уметничке литературе на интересантније и стимулативније начине;
г) самостално учење непознатог градива у којима су, до најситнијих садржајних и дидактичко-методичких детаља, предвиђени поступци и кораци таквог
учења;
д) квалитет и квантитет запамћивања музичких садржаја. Наведени начини
рада могли би се користити на самом наставном часу али и ван наставног
простора и времена. На тај начин повећао би се рад на стицању навика
самообразовања и самоучења као једног од коначних циљева васпитнообразовног процеса.
 Дефинисању теоријских основа, предлога корекција за редизајнирања изабраних едукативних софтвера у складу са елементима и начином музичког описмењавања који се одвија по Комбинованој функционалној методи проф. Васиљевић.
 Дефинисању теоријских претпоставки за формирање савремених специјализованих учионица (кабинета) за наставу солфеђа базираној на савременим ИКТ.
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 Крајњи циљ овог истраживања је успостављање новог модела музичког описмењавања који би имплементирао ИКТ у Комбиновано функционалну методу.
У оквиру истраживања ради се на утврђивању каузалности између ИКТ и
процеса музичког описмењавања. Како је развој технике и технологије утицао на
промене у реализацији већине занимања, и с обзиром на то да су наставна средства
присутна од самог почетка наставе музичке писмености, узрочно-последичне везе су
неминовне и у овом домену људске делатности. У оквиру истраживања покушава се
одговорити на више питања о узроцима релација или међусобне условљености
између ова два феномена. Промене које примена ИКТ доноси између актерима наставе, али и у сам процесу наставе музичког описмењавања још једно је од питања
којим се бави ова дисертација. Такође, осим наведеног, истраживање се бави и другим, не мање важним питањима, међу којима су и следећи циљеви:
Ц1. Да ли развој ИКТ утиче на развој музичког описмењавања?
Ц2. Да ли дигитална настава средства требају да замене традиционална, или
да буду допунска?
Ц3. Који су минимални услови за реализацију дигиталне наставе музичке писмености?
Ц4. Како би требало да изгледа модеран кабинет за наставу музичке писмености?
Ц5. Да ли постоје нове комуникацијске релације међу актерима наставе?
Ц6. Да ли се анализирани софтвери могу користити за рад код куће?
Индикаторе и појаве у овом истраживању које окружују процес музичког
описмењавања представљају бројни проналасци у области ИКТ. Свакако, избор ових
феномена је сужен на одређени број достигнућа чије су карактеристике и применљивост битне за ово истраживање. Дакле, за очекивати је да ИКТ имају функцију и
значај у настави музичког описмењавања у свим њеним етапама (припремање ученика и наставника за наставу, обрада нових наставних садржаја, вежбање, понављање, проверавање и оцењивање). ИКТ, односно образовни софтвери, у овом раду
представљају номиналну варијаблу која садржи одређен број категорија.
Први задатак истраживања био је прикупљање и анализа писане грађе која се
бави овом проблематиком. Затим, након завршеног прикупљања, је анализа и
испитивање педагошке вредности хардвера и софтвера и преиспитивање да ли они
могу бити имплементирани у процес музичког описмењавања.
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Други задатак истраживања је да се кроз свеобухватну анализу изабраних
релевантних софтвера из области развоја музичког слуха и наставе музичке писмености утврди на које музичке способности, вештине и знања могу да утичу ти
испитивани софтвери и примењене ИКТ. Када говоримо о димензијама истраживања, оно се ограничава само на изабране, репрезентативне узорке из домена ИКТ и
њихово испитивање, анализирање и валоризовање према само једној методи – Комбинованој функционалној методи Зориславе М. Васиљевић. Иако период развоја
савремених наставних средстава, посебно масовније примене компјутера и интернета у настави није дуг (око три деценије), број софтвера и апликација који се баве
решавањем проблема одређених сегмената почетне наставе, поготово у последњој
деценији, је рапидно порастао, тако да би анализа сваког од њих довела до дисперзије резултата што би се одразило и на валидност финалног закључка.
Такође, један од циљева овог истраживања је и да се утврди на које елементе у
процесу музичког описмењавања може да се утиче ако се овај процес дигитализује.
Дакле, наставне дисциплине и активности које садрже изабрани софтвери требало би
довести у везу са наставним дисциплинама, садржајима и методским поступцима
присутним у настави и актуелној уџбеничкој литератури за почетну наставу солфеђа,
по Комбинованој функционалној методи. На тај начин би се прецизирало њихово
место у развоју овог процеса и одредили даљи правци и смернице развоја. У оквиру
истраживања биће понуђени нови модели и приступи у раду, на којима ће бити
базирани и предлози нових методски поступака и облика наставе музичке писмености. Резултати истраживања би требало да утичу и на унапређење наставе методике
наставе солфеђа. Све наведене карактеристике истраживања указују на то да се ради
о примењеном научном истраживању.
Трећи задатак истраживања је да се, на основу научно релевантних резултата
из области развојне психологије, савремене педагогије и социологије утврде принципи, структура и процеси на којима се треба заснивати модернизован процес музичког
описмењавања.

84

3.7 Узорак истраживања
Истраживана популација софтверских пакета формирана је по принципу репрезентативног узорка са релативним и референтним обележјима.59 С обзиром на
истраживани временски период и велики број наставних средстава и софтвера који
су се појавили у датом периоду, овакав начин одабира популације требало би да буде
најадекватнији. Како је предмет предстојећег истраживања у директној вези са музичком уметношћу и служи „као припрема за формирање будућег професионалног
музичара, овакав ексклузивистички начин одабира популације је и најприкладнији“
(Шобајић, 2010:26). Данас, због великог броја софтвера намењених процесу музичког описмењавања, у обзир ће се узети само узорци који су најраспрострањенији и
највише у примени. По рачуну вероватноће, биће изостављен одређени број софтвера који су од минорног значаја за добијање релевантних резултата.
Репрезентативни узорак је формиран од писаних радова који су посвећени
проблему музичког описмењавања и софтвера који утичу и помажу у процесу формирања професионалних музичара. Због тога ће у предстојећем истраживању биће
узети у обзир како теоријски радови који се баве питањем примене информационокомуникационих технологија у настави, тако и сами софтвери и модернизована наставна средства која се примењују у формалном или неформалном образовању.
На основу извршене класификације и прегледа постојећих и актуелних софтверских пакета и наставних средстава, извршен је избор популације репрезентативног узорка. Релевантност популације гарантује примена следећих правила о одабиру
скупа:
1. репрезентативност,
2. хомогеност и
3. значајност популације.
Приликом одабира софтвера за репрезентативни узорак узето је у обзир више
чинилаца који могу утицати на избор. На првом месту, изабрани су они софтвери
који су већ дужи низ година присутни на педагошком простору светских размера,
који имају свој континуитет и приметан технички и технолошки развој. Такође,
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Израз популација користи се у оном смислу као што се примењује у савременој статистичкој терминологији којим се означавају сви чланови једног скупа.
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велики број регистрованих корисника, наставника и ученика који користе софтвере
изабране за ово истраживање и који је из године у годину све већи, несумњиво
указују на њихов квалитет, и популарност.60 Захваљујући интернету и друштвеним
мрежама, у току истраживања могле су се анализирати и квалификације корисника
изабраних софтвера у виду повратних, текстуалних информација о бенефитима, добрим и лошим странама изабраних узорака. Осим наведеног, искоришћене су могућности ИКТ да се и на основу видео презентација могу добити информације, мишљења, ставови и евалуација од стране професора, ученика, родитеља или ванинституционалних корисника. На основу добијених података извршене су и одређене квалитативне анализе и формирани ставови о вредностима софтвера или ИКТ у наставном
процесу. Одређени закључци на основу овакве, методе „анкетирања“ базирани су и
на „испитаницима“ тј. корисницима изабраних софтвера који су документовали свој
напредак снимцима, пре и после коришћења одређеног софтвера. Када се говори о
репрезентативности текстуалних узорака који се баве овим феноменом, у истраживању је коришћена искључиво научно релевантна и референтна литература признатих аутора из ове области.61
Хомогеност скупа обезбеђена је одговарајућим садржајем сваког члана скупа
који се могу поредити (Шобајић, 2010). Изабрани су они софтвери који се баве истом
проблематиком и који највећим делом обухватају наставне дисциплине које се примењују у процесу музичког описмењавања по Комбинованој функционалној методи.
Такође, изабрани узорци се односе и на „узраст и професионалне квалификације читаоца коме се обраћају (почетник, напредни ученик, професионални музичар, педагог и/или извођач)“ (Шобајић, 2010:28). За компарацију садржаја софтвера коришћени су основни поступци научног истраживања: опис, објашњење и тумачење.
С обзиром на константан и динамичан развој ИКТ, изабрана популација је за
време истраживања била веома променљива, и од мале популације, присутне на
почетку истраживања, иста се проширила на импозантан број софтвера који се баве
наведеним процесом. Требало би истаћи да су приликом избора софтвера за истра-
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Како се већини софтвера приступа online, мерљивост броја корисника није тешко пратити и регистровати.
С обзиром на успорени развој и опремљеност музичких школа ИКТ на нашим просторима, мали је
број радова који се бавио конкретно проблемом имплементације софтвера у наставу солфеђа.
Међу њима издвајају се рад Данице Јовановић (2009) Виртуелни наставник солфеђа – могућности
употребе едукативне видео игре у настави солфеђа, специјалистички рад, Београд и Милице
Чеперковић (2017), Могућности примене информационо комуникационих технологија у настави
солфеђа, Ниш.
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живање, обухваћене све категорије софтвера из овог подручја. У ове категорије
спадају програми за децу и образовање код куће (home learning), coursewere – курс
софтвери, едукативне видео игре, edutiainment (компјутерске игре са образовном
вредношћу) reference софтвери, софтвери за посебне образовне сврхе, и дигитални
„пакети знања“ (Јовановић, 2009). Ипак, у фази семплирања изабрани су само они
образовни софтвери из домена музичке педагогије који у себи садрже највећи број
елемената наставе музичке писмености, који имају свој дуг еволутивни развој и који
у датом временском пресеку представљају последње и најбоље верзије.
Временски оквири за избор репрезентативних узорака дефинисани су на
основу њиховог развоја и појаве. За почетну временску одредницу истраживања
одабран је период када су софтвери добили довољно квалитетну форму и облик да се
почне са њиховом масовнијом употребом у школском, али и у ванинституционалном
систему. Софтвери су се развијали и квантитативно и квалитативно. Упоредо са
континуираним праћењем појаве нових софтвера и њиховог тестирања, кроз истраживање је праћен и еволутивни развој одређених софтвера у дужем временском периоду (Finale, Earmaster, SmartMusic, Auralia). С обзиром на велики број софтвера,
за потребе детаљног истраживања и приказа резултата изабрани су само релевантни,
референтни и репрезентативни узорци.62
Софтвери који задовољавају све наведене критеријуме и који су предмет
истраживања презентованог у овом раду су следећи: EartMaster 6, Auralia 5& Musition 5, SmartMusic, Sight Reading Factory и Malleus.
С обзиром на развој технике и технологије и на све већу заинтересованост
креатора софтвера и за област образовних музичких софтвера и с обзиром на сталну
еволуцију постојећих, начињен је пресек и за крај истраживачког периода изабран је
децембар 2017. године.63
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На овом месту требало би истаћи да је аутор рада пратио развој популације тј. савремених
наставних средстава за процес музичког описмењавања од првих, једноставних до данашњих
комплексних софтвера. Стога, далеко је од тога да основни принцип приликом сеплирања и избора
узорака користио принцип случајности. Од 2009. године анализирано више од 20 софтвера и 30
апликација за мобилне телефоне. Од тога, три софтвера су тестирана и примењивана у настави на
Академији умјетности Универзитета у Бањој Луци, што је резултирало и стручним радовима и
семинарима који су у вези са хипотезом дисертације.
Одређени софтвери који су изабрани за популацију у овом истраживању, добили су своје допуњене и редизајниране верзије већ на самом почетку 2018. године (EartMaster 7, SmartMusic, Aurаlia 5).
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3.8 Методе истраживања
Како би на крају истраживања презентованог у овом раду била потврђена или
оспорена полазна хипотеза биће коришћене аналитичка, дескриптивно-компаративна
и историјско-компаративна истраживачка метода. С обзиром на теоријску природу
рада и његову тематику, главни резултати истраживања су добијени на основу
квалитативног истраживања. Осим наведених, у раду је коришћена дедуктивна метода и поступци метода анализе, синтезе, апстракције, генерализације и специјализације. На основу дедуктивне методе, од општих судова ка појединачним и посебним
закључцима, објашњавају се и презентују референтна научна достигнућа у области
педагогије, психологије, социологије и технологије која треба каналисати и применити на феномен којим се бави ово истраживање.
Метода анализе садржаја изабрана је као најпримеренији и најефикаснији начин
анализе и оцене репрезентативних узорака. Конкретно, примена ове методе имала је
за циљ да, кроз дескрипцију и анализу референтних и репрезентативних едукативних
софтвера у области наставе солфеђа, прикажу њихове позитивне и негативне карактеристике у односу на елементе наставе музичког описмењавања на којима се заснива Комбинованa функционална метода, и да укаже на могућа решења у вези са применом савремене технологије у настави солфеђа. Имајући у виду да у оквиру наведене методе постоји шест основних елемената рада дигитализоване наставне дисциплине (модули) у оквиру узорака (софтвера) подвргнуте су испитивању на основу
шест категорија које обухвата наведена наставна метода. Одређене категорије се
састоје од више поткатегорија које носе своје специфичне карактеристике. Категоризација елемената наставе музичке писмености извршена је на следећи начин:
1) Мелодика: I Поставка основних тонова; II Интонирање лествица и вокализа;
III Интонирање двозвука – интервала; IV Интонирање каденци и акорада; V
Рад на двогласном и вишегласном певању; VI Етиде са клавирском пратњом
VII Певање с листа
2) Ритам: I Поставка тонских трајања; II Равномерно читање; III Принцип Дандело; IV Ритмичко читање – парлато; V Мануелна репродукција ритма (једнослојни и вишеслојни примери) и VI Ритмички диктати. Последњи елемант
наставе ритма, ритмички диктати подељен је и на следеће поткатегорије:
а) Ритмички диктати ван линијског система (на једној линији б) Усмени
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ритмички диктат – имитација; в) Рад на опажању јединице бројања и равномерној пулсацији; г) Рад на препознавању мере; д) Рад на препознавању и
интерпретацији ритмичких фигура; ђ) Рад на компарацији ритмичких фраза и
корекцији;
3) Диктат: Писмени/усмени: I Једногласни диктати: а)Диктирање појединачних
дијатонских тонова; б) Рад на апсолутним висинама; II Групe тонова: III Тонски низови и мелодијске фразе; IV Мелодијско-ритмички диктати: а) Диктати
у оквиру једног тоналитета и б) једноставне дијатонске модулације; V Двогласни хомофони и полифони диктати: Двослојни диктати; VI Вишегласни
хомофони и полифони диктати: Акорди и хармонске везе (каденце); VII
Ритмички диктати;64
4) Интонација (опажање и интонирање): I а) Опажање и интонирање основних
тонова и тонова дијатонских дурских и молских лествица; б) Поређење в)
Опажање и интонирање тонова у двозвуку и трозвуку; II Опажање и интонирање групe тонова: a) Мотиви и мелодијске фразе; б) Тонски низови и
лествице; в) Тонски род (дур/мол), II г) Дијатонске модулације; III Опажање,
интонирање и поређење двозвука/интервала; IV а) Опажање, поређење и
идентификовање акорада; б) Опажање, поређење и идентификовање хармонских веза (каденци); V Слушање музике: а) Идентификација музичких облика;
б) Идентификација музичких карактеристика (динамика, темпо, артикулација);
в) Рад на препознавању ритмичких стилова.
5) Теорија музике: I Теоријска поставка и утврђивање тонских висина; II Теоријска поставка и утврђивање тонских трајања, ритмичких врста (мера) и фигура;
III Теоријска поставка и утврђивање тонских низова, лествица и тоналитета;
IV Теоријска поставка и утврђивање двозвука/интервала; V Теоријска поставка и утврђивање акорада; VI Теоријска поставка и утврђивање хармонских
прогресија (хармонске везе, каденце); VII Теоријска поставка и утврђивање
музичких термина и симбола (динамика, темпо, карактер, артикулација, орнаменти и друго).
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С обзиром на то да ритмички диктати припадају и настави ритма, али и области рада на диктатима, приликом квантитативног мерења кориштени су у оба наставна подручја.
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6) Дечје музичко стваралаштво65: I Музичке „допуњалке“; II Мелодијске и ритмичке импровизације; Компоновање музичких реченица, мелодија на основу
задатих текстова, ритмизација текстуалних предложака.
Осим квалитативног мерења применљивости изабраних софтвера, вршиће се и
квантитативно мерење применљивости сваке дисциплине (модула) софтвера појединачно у складу са методским поступцима који се примењују у оквиру Комбиноване
функционалне методе. За скалу вредности изабран је модел нумеричке скале Ликертовог типа која садржи пет ступњева. Бројчане вредности у овом истраживању имају
следећа значења: Вредност 1 на скали означава непостојање одређене наставне
дисциплине или начина рада који се налази у оквиру Комбиноване функционалне
методе; вредност 2 указује на неприменљивост у процесу музичког описмењавања у
оквиру Комбиноване функционалне методе. Средишња вредност 3 указује на делимичну или парцијалну могућност примене одређеног вежбања које покрива одређена
наставна дисциплина. Број 4 представља високу применљивост, али уз потребу
одређених методичких интервенција од стране наставника а које су у складу са
наведеном методом. Максимална вредност 5 указује на потпуну применљивост
софтвера у настави, јер је у складу са наведеном методом. Ове релације су наведене
у следећој табели:
Табела бр. 2 Скала нумеричких вредности Ликертовог типа
1

2

3

4

5

Не постоји

Није
применљив

Делимично
применљив

Применљив уз
методичке
интервенције

Потпуно
применљив

Конкретно, после детаљног описа сваке софтверске алатке и дисциплине на
крају текста налазе се оцене, на скали од 1 до 5, стављене у загради. Квантитативно
мерење приказано је и у збирним табелама, у којима је приказан однос наставних
дисциплина у сваком од анализираних софтвера. Треба нагласити да је у овом раду
приоритет дат квалитативним резултатима. Осим софтвера, анализирана су и
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Дечје музичко стваралаштво се у Комбинованој функционалној методи не издваја као посебан,
шести елемент наставе солфеђа. Међутим, како је аутор методе користио и описао рад и на овој
дисциплини, због тога је и она уврштена у ова испитивања.
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тестирана и мултимедијална средства и ИКТ које се могу довести у директну везу са
реализацијом наставе музичке писмености.
Дескриптивна метода се примењује и у излагању релевантних података о актерима модерне наставе, мултимедијалним наставним средствима, елементима образовних софтвера и карактеристикама стилова учења који се тичу могућности примене ИКТ у настави музичког описмењавања. Упоредо са аналитичко-компаративном и
дескриптивном методом биће примењена и историјско-компаративна метода како би
се приказао хронолошки развој наставних средства и њихов досадашњи утицај на
наставни процес музичког описмењавања. Да би се говорило о унапређивању наставе, неопходно је осврнути се на третман наставних средстава и помагала и њихове употребе у настави солфеђа кроз историју у предигиталној ери. Кратак историјски
приказ од традиционалних до савремених, дигиталних, наставних средстава и њихова компарација, требало би да укаже на континуитет и аналогију њихове примене
у настави музичке писмености. Историјска метода је коришћена и приликом одабира
репрезентативних узорака за анализу и тестирање ИКТ.
Затечени технички и финансијски услови првенствено су упућивали на
квалитативно истраживање и теоријски рад али би на овом месту требало поновити
да ова дисертација представља својеврсну студију случаја у којој је истраживач
истовремено стављан у позицију испитивача и испитаника.
Коначно, све наведене методе коришћене током истраживања послужиле су у
трагању за чињеницама из којих би били извучени научно утемељени закључци и
принципи усмерени ка потврди или одбацивању полазне хипотезе  да је могуће
креирати функционалан ИКТ модел у свим етапа наставе музичког описмењавања
која је утемељена на Комбинованој функционалној методи.
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4 ЕВАЛУАЦИЈА СОФТВЕРА ЗА НАСТАВУ МУЗИЧКЕ
ПИСМЕНОСТИ

4.1 Едукативни софтвери у настави музичке писмености
Образовни или едукативни софтвер, програм или апликација представља логички уређен скуп наставних садржаја помоћу којих ученик, радећи самостално,
усваја одређена знања и развија своје способности (Nadrljanski, 1994). Програм се
састоји од тема, теме од секвенци, а секвенце од чланака (порција или доза). Почетак
коришћења образовних софтвера, као и многих других технолошких напредака,
везује се за војску и обуку војника (Gir, 2011). Тако је још давне 1940. године
креиран програм за симулацију лета, као један од првих софтвера за самообуку.
Музички софтвери почињу да се развијају мало касније, почетком 60-их година 20.
века. Ипак, права ренесанса музичких програма за студијска снимања, обраду звука
и писање нота десила се тек средином 90-их година са развојем мултимедија у виду
CD ROM-а. За образовне сврхе, музички програми су се, на самом почетку свог
развоја, највише користили за аудио-визуелне представе инструмената и за илустровање енциклопедијских и биографских података о композиторима. Најмлађи у
индустрији музичких софтвера су они који припадају групи интерактивних едукативних софтвера и који почињу да се развијају почетком новог миленијума. Данас,
на почетку четврте технолошке револуције, доступан је, и у музичкој настави
присутан, велики број образовних софтвера и музичких игара који побољшавају,
стимулишу, подижу квалитет наставе и подстичу процес осамостаљивања ученика у
току музичког описмењавања и образовања.
Посматрајући хронолошки ред увођења електричних уређаја у наставу музичке педагогије прво се може се говорити о аудитивним наставним средствима типа
грамофона, касетофона и компакт диск плејера са одговарајућим пратећим носачима
зука као што су касете, плоче и компакт дискови. Дакле, као претеча компјутерске
наставе солфеђа и употребе софтвера у настави, а и за рад код куће, свакако бисмо
навели аудио школе. Као примере за такав облик учења можемо навести учење и
вежбање песама по слуху које су снимљене на аудио касете. Пример за овакав облик
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учења на нашим просторима је Музички буквар З. М. Васиљевић (Васиљевић, 2003).
Најчешће се овакав облик вежбања примењује у дисциплини диктата.
Представника ове врсте вежбања може бити збирка примера диктата под називом 777 tema iz glazbene literature za solfeggio хрватског аутора Оливера Оливера
коју прати носач звука са снимљеним диктатима (Oliver, 2005).
Француска настава солфеђа је, од краја деведесетих година прошлог века,
обогаћена радним свескама-вежбанкама са пратећим компакт дисковима за рад у
области диктата. О томе колико је овакав начин учења и даље актуелан говори нам и
један од најсавременијих едукативних пакета The Relative and Perfect Pitch Training –
Supercourse Давида Лукаса (Lucas, David) из САД. Готово сви наведени медији
развијали су претежно аудитивну перцепцију без присуства слике. Поменута француска литература, као и Музички буквар увели су и слику као елемент у процесу
музичког описмењавања уз коришћење наведених аудио уређаја и носача звукова
(Павловић, 2010).
Данас у области педагогије водеће место све више заузимају мултимедијални
уређаји, односно информационо-комуникационе наставне технологије које имају могућност визуелизације и симулације одређених појава.
Едукативни софтвери као најнапреднији видови наставних средстава могу се
класификовати на више начина.
1. На првом месту, можемо их поделити на пасивне (тзв. courseware и lessonware) и интерактивне.
2. Следећа подела може бити направљена на основу одабраног начина дизајнирања. У том смислу разликујемо образовни софтвер, едукативну видео игру
или edutainment и комбинацију образовног софтвера и компјутерске игре.
3. Даница Јовановић у свом специјалистичком раду под називом Виртуелни наставник солфеђа – Могућности употребе едукативне видео игре у настави
солфеђа, говори и о подели на референтни софтвер (штампани речници и енциклопедије) и софтвер за посебне образовне сврхе, као што су учење језика,
слепог куцања, тестови за полагање возачког испита и друго (Јовановић, 2009).
У реализацији компјутерски подржаног учења разликују се три типа:
1. Образовни софтвер за утврђивање и понављање градива – тренажер (drill програми).
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2. Дидактички софтер у облику електронског (дигиталног) уџбеника може бити
пасиван или активан. Пасиван е-уџбеник представља дигиталну копију штампаног уџбеника. Активни е-уџбеник, осим дигитализованог основног текста,
поседује и интерактивну електронску дидактичку апаратуру (анимације,
аудио-видео записе, линкове...). Овакав уџбеник омогућава учење у складу са
личним афинитетима и способностима као и ауоматску повратну информацију о степену успешности. Образовни софтвер за учење путем откривања (discovery), помоћу којих ученик сам проналази пут до одређеног циља.
Требало би истаћи да су при избору референтних софтвера за истраживање
обухваћене све категорије софтвера из овог подручја. У наведене категорије спадају
програми за децу и образовање код куће (home learning), курс софтвери (courseware,
едукативне видео игре, компјутерске игре са образовном вредношћу (edutainment
reference софтвери, софтвери за посебне образовне сврхе, и дигитални „пакети
знања“ (Јовановић, 2009). Ипак, у фази семплирања изабрани су само они образовни
софтвери из домена музичке педагогије који у себи садрже највећи број елемената
наставе музичке писмености, који имају свој дуг еволутивни развој и који у датом
временском пресеку представљају последње и најбоље верзије.
Данас на тржишту постоји велики број музичких едукативних софтвера као
што су Metronimo, Ear Traning Companion, MusicAceMaestro, Орашчанин и други. У
оквиру овог истраживања биће анализирано шест актуелних образовних софтвера из
области музичке педагогије:
1. EartMaster 6
2. Auralia 5
3. Musition 5
4. SmartMusic
5. Sight Reading Factory
6. Mallеus
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4.2 ЕаrМаstеr 6 у процесу музичког описмењавања
Првобитно тумачење и употреба термина солфеђо (фр. solfège; итал. solfeggio)
односила се на примере који су писани за певање из нотног текста (a prima vista) уз
примену аретинских солмизационих слогова.66 Интересантно је истаћи да се данас
уместо назива солфеђо све више, поготово на енглеском говорном подручју, примењује назив eartraining или aural skills. Сами називи указују да је акценат у настави
дат на развоју слушне перцепције и рецепције у решавању чувења нотног текста пре
његовог извођења и без гласовног интонирања. У вези са наведеним, за један од узорака истраживања у коме се спроводи компјутерски организован „тренинг“ музичког
слуха, изабран је софтверски пакет под називом EarMaster 6. Дакле, ово је један од
водећих софтверских пакета намењен за наставу солфеђа који се, кроз неколико
наставних дисциплина, бави радом на побољшању слушне перцепције и рецепције,
музичког мишљења и музичке меморије. Програм је моделиран тако да се може употребљавати у формалном и неформалном образовању и обликован је у две верзије,
стандардну и верзију за кориснике наклоњене џез музици.
4.2.1 ЕаrMаstеr 6 – опште карактеристике
EarMaster је софтверски пакет који у Данској, од 1996. године, развија група
аутора на челу са Хансом Јакобсеном (Jacobsen, Hans Lavdal).67 Последња верзија
овог софтвера је EarMaster 6. Програм је да сада имао шест издања за оперативне
системе Windows или Mac OS X. Стандардна верзија, EarMaster Pro 6, намењена је
полазницима различитих узраста и различитих преференција музичких жанрова.
Осим за ученике музичких школа, софтвер је намењен и полазницима који желе
самостално да се музички описмене, музичарима којима је то професија или хоби
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Аретински солмизациони слогови потичу из 11. века, од Гвида из Ареца (Gluvić, 2015). Погледати
дефиницију солфеђа и у The New Hardvard Dictionary of Music (1998), Harvard p. 759. и Vasiljević
(2006:62). https://en.wikipedia.org/wiki/Solf%C3%A8ge
Ханс Јакобсен (Hans Lavdal Jacobsen) је оснивач фирме и један од главних програмера софтвера
EarMaster. Јакобсен је пијаниста, хоровођа, интерпретатор џез и госпел музике. Софтвер је настао
1994. године из личних потреба аутора за студирање музике и спремање за полагање испита из
наставе солфеђа. Како у то време није било софтвера који су нудили помоћ у развоју музичког
слуха, родила се идеја, да у недостатку помоћи од стране професора, компјутер надомести одређена вежбања и помогне студентима музике. Дакле, софтвер је настао од стране музичара, за практичне потребе, од праксе до теорије. 1996. Објављена је прва верзија за ширу музичку популацију.
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или онима који желе да одрже кондицију слушних вештина. Осим стандардне верзије, постоји и посебно креирана верзија за наставнике у музичко-образовним институцијама – EarMaster School (EarMaster 6 Teacher Edition).
У почетном прозору апликације,68 може се уочити да EarMasterSchool 6 нуди
ученику да изабере начин и дисциплине за вежбање као што су рад на препознавању
појединачних тонова, интервала, акорада, лествичних низова те разноврсне облике
рада на ритму и ритмичким диктатима. Софтверски пакет у оквиру сваке верзије
нуди и два различита курса EarMaster Standard и Jazz Course (сл. 15). Курсеви су
креирани тако да програмирано подешавају тежину и ниво вежби.

Слика бр. 15 Врсте курсева
Први пакет, Стандардни курс (EarMaster Standard Course), води ученика од
самог почетка процеса музичког описмењавања. Џез курс намењен је онима који већ
поседују одређено музичко предзнање и искуство и желе да га обогате музичким појмовима и појавама које обухвата џез музика. Поред наведених верзија, софтвер нуди
могућност да се кроз подешавање активности (Custimized activity) креирају вежбе и
садржаји лекција, ниво и време предвиђено за савладавање у зависности од личног
степена развоја или потреба наставе. Ова опција постоји само у оквиру верзије намењене за употребу софтвера у оквиру формалног, школског образовања. Експлоатација програма на настави солфеђа остварује се помоћу сервера69 који је умрежен са
компјутерима ученика, што даје двосмерну везу и могућност наставнику да прати и
контролише рад групе или сваког полазника курса понаособ. Такође, уместо сервера,

68
69

Прозор апликације, документа – Windows – специјално дизајнирана апликацијска радна површина
за лако управљање одређеним операцијама и активностима које садржи софтвер.
Сервер – (хардвер) је компјутер или рачунарски систем који пружа услуге другим рачунарским
системима. Серверски (програм) који од корисника прима информације и захтеве, обрађује их и
шаље путем исте мреже кориснику.
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најновија верзија EarMaster 6 нуди и Cloud опцију.70 Захваљујући ИКТ и компетенцијама софтвера, наставник и ученици могу да остваре конекцију и помоћу интернета и електронске поште. Оваква, електронска веза, ствара услове за евалуацију
ученика по стандардима савремене наставе. Резултати постигнути приликом тренинга у било којој дисциплини и било ком временском периоду се региструју и обрађују
аутоматски (сл. 16).

Слика бр. 16 Електронска евалуација ученика – статистички приказ резултата
Статистичка обрада постигнутих резултата даје повратну информацију, како
полазнику курса, тако и наставнику, о броју покушаја, времену за које је решен задатак, о постигнутом резултату у процентима и најбољем оствареном резултату за
сваку област вежбања. Овакав принцип вредновања рада утиче на самоевалуацију и
мотивацију ученика за даљи рад али истовремено помаже и наставнику да благовремено и на педагошки адекватан начин реагује и побољша успех групе или сваког
корисника софтвера понаособ. Дакле, у процесу реализације наставних садржаја наставник ће, на основу оваквог приказа резултата, знати која је дисциплина успешно
савладана а на коју дисциплину се треба, евентуално, додатно фокусирати. Лекције
истовремено могу бити креиране и као домаћи задаци који се могу послати сваком
ученику путем email-а. Процес комуникације и евалуације се одвија у два смера:
наставник ↔ ученик. На почетку наставе (курса) наставник може путем електронског дневника да креира разред и води евиденцију о успеху сваког ученика понаособ

70

Cloud је ИКТ услуга која омогућава кориснику да (уколико постоји интернет веза) сви подаци,
документи, апликације или хардвер који су му неопходни буду доступни у сваком тренутку.
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у свакој дисциплини. Кроз овакав електронски дневник наставник добија јасну слику
о томе на којој дисциплини у оквиру „живе“ наставе треба да ученику, или комплетном разреду, посвети више пажње. Помоћу електронске поште, наставник може да
шаље додатна упутства за савладавање одређене дисциплине или музичке појаве.
Са друге стране, и сваки ученик може да прати свој успех и врши самоевалуацију. Програм је креиран по принципу игара. После сваког сета од двадесет питања ученик добија могућност да пређе на следећи ниво или да се задржи на актуелном, докле год не постигне задовољавајући резултат (слика бр. 17). Такође, у складу
са наставом предмета солфеђо и његовом мултидисциплинарношћу, ученику се даје
могућност да у току вежбања мења дисциплине како не би дошло до засићења и пада
мотивације за учење.

Слика бр. 17 Избор нивоа лекције
У складу са индивидуалним способностима ученика, наставник има могућност да дефинише број процената који је неопходно да ученик оствари како би могао
да пређе на следећи ниво (слика бр. 18).
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Слика бр. 18 Дефинисање рада на одређеном модулу/лекцији
Након савладаних вештина, пожељно је наставити рад на коришћењу софтвера EarMaster 6 или њему сличних, ради одржавања слушне и интерпретаторске
кондиције.
Апликација нуди неколико начина давања одговора на постављени музички
задатак, кроз Answer input мени и разне интерфејсе: транскрипција (тастатура и
миш), гласом и тапшањем (микрофон) или свирањем (MIDI инструмент). Визуелно
(слика бр. 19), софтвер нуди линијски систем, готове текстуалне одговоре, бројеве
ступњева, солмизационе слогове, приказ виртуалне клавијатуре или врата жичаног
инструмента (гитаре, виолине и друго).71

Слика бр. 19 Могућности визуелног приказа одговора

71

Када се посматра музичка терминологија и ознаке које се користе за обележавање тонова, интервала, акорада и др. у софтверу EarMaster 6, али и у осталим анализираним софтверима, може се
констатовати да је у највећем делу применљива и за наш педагошки простор.
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Данашње могућности софтвера да препознају глас и рукопис указују на то да
ће тастатура постати секундарни, а микрофон, електронска оловка и таблети, примарни улазни уређаји. Свакако, на овом месту би требало напоменути да познавање
енглеског језика није неопходан предуслов за коришћење овог софтвера. Oво је један
од ретких софтвера који је уврстио и могућност избора српског језика, тако да је
главним актерима наставног процеса на нашем простору увелико олакшано коришћење и примена у раду и у школи и код куће. Са друге стране, употреба енглеског
језика на часу солфеђа може представљати вид корелације између ова два наставна
предмета и оспособљавати ученика за коришћење музичких термина и на другим
језицима како би га тиме што боље оспособили и за потенцијално будуће занимање –
професионални музичар.
4.2.2 ЕаrMаstеr 6 – мултидисциплинарна вежбаоница
EarMaster 6 садржи четири различита подручја вежбања која садрже 14 различитих активности (модула) намењених развоју музичког слуха, музичког мишљења, теоријског знања и музичке меморије. Наведене модуле су дизајнирали искусни
музичари и музички педагози. Лекције су креиране тако да поштују основне дидактичке принципе (принцип очигледности, активности ученика, принцип систематичности, трајности знања, принцип поступности – од познатог ка непознатом, од
ближег ка даљем и од лакшег ка тежем). Технички, корисник може сам да бира
вежбу и лекцију у зависности од личних способности, знања и потреба. Свако
подручје представља једну дисциплину која се састоји од више задатака који се могу
препознати са аспекта наставе музичке писмености.
Пре почетка вежбања, у оквиру менија Exercise settings, могу се подесити
одређени параметри као што су аутоматско постављање новог питања, лимитирање
времена за одговор и за број понављања истог задатка, избор кључа (виолински, бас,
Це-кључеви), избор именовања тонова (релативном или апсолутном солмизацијом,
бројевима), подешавање темпа и начина репродукције задатака, употреба метронома
и друго.
Вежбања обухватају неколико дисциплина наставе солфеђа: рад на мелодици,
ритму, интонирању и опажању, теорији музике и диктатима. Сва вежбања груписана
су у четири области:
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1. рад на интервалима,
2. рад на акордима и лествицама,
3. рад на ритму и
4. рад на мелодици (слика бр. 20).
Из приложеног се види да је за рад на музичкој вертикали предвиђено осам
дисциплина, а за рад на музичкој хоризонтали четири.

Слика бр. 20 Подручја вежбања и модули
Анализом софтвера следеће две дисциплине су, по својим карактеристикама,
сврстане у област рада на мелодици и валоризоване на следећи начин:
1. Interval Singing (I) – Интонирање интервала од задатог тона, на основу напамет
научених песама за сваки интервал у оба правца, недвосмислено представља интервалску методу, која се у процесу описмењавања не примењује у настави
заснованој на методи Васиљевић72 (1).
2. Melodic Sight Singing (VII) – Певање с листа. Примери се крећу од три појединачна
тона до мелодијско-ритмиче фразе у дур-мол или модалном систему. Вежбе се
могу унапред креирати. Може се изабрати тоналитет, број тонова (број тактова, до

72

На овом месту требало би напоменути да рад на интонирању интервала обухвата и Комбиновано
функционална метода, али тек после постављених основних тонова и тоналитета.
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4), начин именовања тонова (апсолутно или релативно именовање тонова), темпо
и регистар и опсег гласа корисника. Поред компјутерске анализе одговора ученик
добија визуелни приказ који указује на проценат тачности али и на тонове која
треба кориговати (слика бр. 21). Ученик добија нотну слику и интонацију почетног тона или каденце тоналитета. Недостатак ове дисциплине се огледа у ограничености дужине примера на максимално четири такта (4).
3. Са становишта рада на мелодици, софтвер EarMaster 6 не садржи примере за поставку основних тонова (I), интонирање лествичних низова и вокализа (II), интонирање акорада (IV), двогласно и вишегласно певање (V) и етиде с клавирском
пратњом (VI) – (1).

Слика бр. 21 Визуелни приказ отпеваног примера с листа
Вежбаонице у области наставе ритма обухватају четири активности, с тим
што се три дисциплине могу класификовати у две наставне области: ритам и диктати. EarMaster 6 не садржи примере за поставку ритмичке хоризонтале (I), равномерно читање (II), рад на примерима по принципу Дандело (III) и ритмичко читање,
парлато (IV) – (1). Све вежбе конципиране су као примери за мануелну репродукцију
ритма (V) – (5). Одговори из области ритма могу се давати путем микрофона (тапшањем), помоћу тастатуре, миша или MIDI инструмента („куцањем“). За ритмичко
читање задаци су исписани на једној линији и уз давање темпа путем метронома,
полазници курса треба да тачно „откуцају“ задати пример. Исписана нотна трајања
на једној линији проналазимо и у вежбањима намењеним за ритмичку корекцију
Rhythm error detection VIв задатог примера. (5)
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Слика бр. 22 Вежбе за детекцију и корекцију ритмичких грешака
У овој дисциплини, интересантној са становишта почетне наставе на нашем
простору, ученик добија звучну и нотну слику у којој треба да после емитованог
примера обележи места на којима су направљене грешке. Вежбе из области ритма
обухватају скоро све мере из области изоритма и метаритма. Rhythm Sight-reading
(V) представља мануелну репродукцију ритма вежби исписаних на једној линији која
се примењује и на нашем простору као дисциплина за утврђивање ритмичких трајања, врста и фигура. (5). Рад на ритмичкој меморији Rhythm Imitation VIb (4), и ритмичким диктатима Rhythm Dictation VIa (4), аналоган је примерима из области мелодике по начину формирања задатака.
Наставна област диктатa обухвата рад на мелодијским (Melodic Dictation) и
ритмичким диктатима (Rhythm Dictation). EarMaster 6 не садржи примере за рад на
диктатима појединачних тонова (I), група тонова (II) и двослојним, двогласним диктатима (IV) – (1). Познавање интервала је предуслов (према ауторима софтвера) и за
рад на мелодијским диктатима, који зависно од поставке у менију Exsercise settings,
могу бити мелодијски или мелодијско-ритмички. Такође, самостално креирање задатака омогућује и избор тоналитета, кључа, ритмичке мере и трајања, број тонова, амбитус и величину скокова, чиме се отвара пут примене у наш образовни систем. И у
овој области, ученик добија јасан приказ о свом постигнућу и евентуалним грешкама
(слика бр. 23). Недостатак сегмента програма Melodic Dictation (IIIa) огледа се у
дужини примера и начину диктирања. (4)
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Слика бр. 23 Приказ резултата мелодијског диктата
У оквиру подручја мелодијских диктата постоје и дисциплине које се баве
развојем музичке меморије Melodic Imitation (IIIб). Задаци се заснивају на имитацији
задатих мелодијских секвенци обухватајући од три до осам тонова, или од једног до
четири такта – (4). Кроз ову врсту вежбања може се, осим развоја релативног, радити
и на развијању апсолутног слуха.
Развој хармонског слуха остварује се и путем опажања хармонских веза у
оквиру треће активности назване прогресије акорада – Chord progressions (V). Ова
дисциплина се базира на каденцирајућим хармонским везама. Развија се од везе две
главне функције тоналитета до каденци обогаћених њиховим заменицима и акордима различитих склопова што у потпуности одговара поставкама опажања хармонских веза које је утемељила проф. Ана Олујић и које су имплементиране не само у
методу З. Васиљевић, већ и у наш образовни систем.73 (5)
Интонирање и опажање обухвата пет дисциплина. EarMaster 6 не садржи примере за рад на опажању и интонирању појединачних тонова (I) и слушању музике
(V) – (1).
Интонирање и препознавање лествица Scale identification (II) обухвата све дурмол лествице, модусе као и лествице које припадају стилској грађи музике 20. века.
С обзиром на то да је у почетној настави на нашем простору, после поставке основних тонова предвиђен рад на поставци лествица, ова дисциплина може допринети
развоју слушног, визуелног и теоријског идентификовања и утврђивања обрађених
лествичних низова. (5).

73

Проф. Ана Олујић радила је у музичкој школи „Јосип Славенски“ у Београду. Посебно се у раду
на настави солфеђа посветила раду на развоју хармонског слуха. За ову наставну област написала
је и збирку задатака под називом „Развој хармонског слуха“ (Олујић, 1990).
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Слика бр. 24 Рад на препознавању лествичних низова
Према ауторима софтвера, у најлакшу и почетну групу задатака спадају вежбања на упоређивању интервала, Interval Comparison (IIIa), и њиховом препознавању – Interval Identification (IIIб) – (4). Поређењем мањег и већег интервала ученици
се упознају са звучношћу, врстом и величином интервала као и са њиховим називима и теоријским тумачењима. Осим наведеног, корисник добија и јасна методска
упутства за савладавање сваког задатака.
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Слика бр. 25 Методска упутства за рад на интервалима
Као припрему за рад на овим активностима аутори препоручују учење песама
за поставку интервала. Овакве мелодијске клишее, који у свом иницијалном мелодијском покрету садрже одређени интервал, потребно је певати и научити напамет те
вежбањем довести до аутоматизма интонирања и перцепције почетног интервала.
Дакле, основни задатак је да се, приликом рада на препознавању интервала, ученик
тренира да звук интервала повезује са референтним песмама које добро познаје и
које је трајно запамтио (User’s Guide EarMaster 6). Осим понуђених мелодијских
клишеа у оквиру софтвера, аутори нуде и линкове који директно воде до других
примера за савладавање интервала у виду музичких интерпретација које се налазе на
You Tube (слика бр. 26). Такође, аутори напомињу да се интервали могу увежбати и
певањем дурске лествице (навише и наниже) и интонирањем лествичних интервала
на свим ступњевима у два смера како би се звук интервала везивао директно са
његовим именом и како би постао примењив и за друге области које су у вези са
радом на мелодици и диктатима.
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Слика бр. 26 Линкови песама намењених за поставку интервала – чисте квинте
Оваква методска упутства недвосмислено указују на то да се у EarMaster-u
примењује интервалска метода у раду на савладавању музичке вертикале. С обзиром
на другачију концепцију Комбиноване функционалне методе Зориславе М. Васиљевић, у почетној настави примењује се другачији приступ – функционални у поставци
основних тонова и односа међу њима. Ипак, како постоји могућност да наставник
сам креира и припрема инструктивни материјал, вежбања се могу прилагодити и
ускладити са методом која се примењује на нашем подручју у којој се интервали постављају и утврђују тек после функционално постављених тонова и њихових односа.
У том случају, први задаци у настави са почетницима базирали би се на препознавању и компарацији већег и мање интервала, на пример, чисте квинте и велике секунде (слика бр. 27), односно, консонанце и дисонанце. Овакав начин рада одговара
и редоследу поставке тонова али и дидактичком принципу поступности, од лакшег
ка тежем. На почетку наставе, приликом компарације различитих музичких појава,
требало би користити примере у којима је присутна већа разлика између карактеристика задатих примера. На почетку рада добро би било да се користе само по два
како би ученици лакше изабрали тачан одговор (по принципу дистинкције или/или).
У следећем задатку, јасно се уочава разлика између интервала, по звучности (консонанца – дисонанца) и по величини (квинта-секунда).
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Слика бр. 27 Дефинисање задатака за рад на интервалима
У оквиру развоја музичке писмености од изузетног значаја је и могућност
избора и дефинисања проблематике у оквиру опажања интервала, односно двозвука
(Activity setup).74 Вежбања обухватају препознавањe и интонирањe хармонских, мелодијских интервала, навише и наниже, као и комбиновање свих наведених музичких појава. У оквиру истог прозора може се унапред дефинисати опсег и регистар у
коме се жели вежбати као и начин давања почетне интонације у виду почетног тона,
лествичног низа или потпуне аутентичне каденце.
Програм је дизајниран тако да ученик после звучног задатка може да одговори
на више начина: кликом на понуђени текстуални одговор (perfect 5th, major 2nd),
уписивањем нота у линијски систем или свирањем на MIDI клавијатури или понуђеној клавијатури (гитари) у оквиру самог софтвера. После датог одговора на екрану се
добија слика са приказаним тачним одговором. На овај начин, EarMaster School 6
својим софтверским дизајном, осим рада на опажању звучних појава, повезује звук и
слику и теоријски их освешћује. Уколико одговор није тачан, софтвер аутоматски
врши корекције и презентује их полазнику курса. Ученик може више пута да понови
задато питање, да понови и упоређује тачан резултат са сопственим и на крају да
понуди свој одговор на вредновање (слика бр. 28). Евалуација следи одмах после

74

Термин двозвук увела је др Ивана Дробни у својој магистарској тези (Drobni, 1988) о опажању и
интонирању двозвука и апсолутних висина, на основу чега је ова област уведена у званични
наставни програм музичких школа.

108

сваког датог одговора, при чему ученик и наставник имају симултани увид у резултате на постављене задатке.

Слика бр. 28 Рад на препознавању интервала
Свакако, највећи део подешавања у вези са начином и могућностима приликом давања одговора може се подесити у горе описаном менију Exercise Settings. (4)
Друга дисциплина односи се на област препознавања интервала (Interval
Identification), у којој ученици имају задатак да на основу задатог тона идентификују
и именују, упишу или одсвирају конкретан интервал. На овај начин се, паралелно са
слухом, развија и музичко мишљење, утврђује теорија и именовање интервала,
остварује њихова визуелизација (место у линијском систему или на инструменту).
Дакле, и ову наставну дисциплину је уз методску интервенцију могуће имплементирати у рад по комбиновано функционалној методи (4).
Принцип рада на идентификацији акорада Chord Identification (IVa) аналоган
је раду на опажању интервала и лествица – (5). Већ после научених мелодијских
клишеа за поставку дурског трозвука, навише (Пекарчић, Дуње ранке,...) и наниже
(Ечке течке, Пролећна песма,...) може се започети са коришћењем овог софтвера на
нашем педагошком простору. Како EarMaster 6 садржи богат фундус акорада, све
врсте трозвука (дур, мол, умањени, прекомерни, тврдо умањени, sus2, sus4) и све
врсте четворозвука (чак 17 различитих септакорда, међу којима се налазе и акорди са
додатим тоновима) може се користити од почетне до краја универзитетске наставе.75

75

Фонд акорада још је богатији у оквиру верзије EarMaster jazz course, акордима који припадају џез
музици.
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На ову активност директно се надовезују вежбе за идентификацију обртаја акорада
Chord Inversions (IVб), која још више утиче на вештину препознавања елемената
тонске вертикале. (4).
Са аспекта елемената наставе који се односе на Теорију ритма и Дечје
музичко стваралаштво, може се констатовати да EarMaster 6 не садржи ниједан
модул који се бави овим елементима наставе музичке писмености.
4.2.3 Могућност примене EаrMаsтеr 6
Табела бр. 3 Применљивост софтвера EarMaster 6
Елемент
наставе

Елемент рада у
оквиру софтвера
Ауралиа

Interval singing
Мелодика

Melodic
sight-singing

Ритам

Rhythm
sight-reading

Дисциплина

Вредност
по скали
Ликертовог
типа

I Поставка основних тонова –
Интервалска метода.

1

II Певање лествица и каденци

1

III Интонирање двозвука
/интервала од задатог тона

4

IV Интонирање акорада

1

V Рад на двогласном и
вишегласном певању

1

VI Етиде са клавирском пратњом

1

VII Певање с листа

1

II Рад на равномерном читању

1

III Принцип „Дандело“

1

IV Ритмичко читање – парлато

1

VI Ритмички диктати

4.33

VIа Ритмички диктат на једној
линији.

4

Ryhthn imitation

VIб Имитација ритма

4

Диктат
(Мелодијски)
Melodic dictation

VIв Рад на отклањању грешака

2.22

5

Rhythmdictation

Rhythm error
detection

1.86

4

I Поставка ритмилчких трајања

V Мануелна репродукција ритма

Аритметички
просек
профила
елемента
наставе

4.33

5

I Појединачни тонови

1

II Групе тонова

1

IIIa Мелодијски – једногласни
диктати

4

2.40
Р+М=3.36
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Melodic imitation

IIIб Рад на музичкој меморији

4

IV Двогласни диктати

1

V Рад на хармонским везама

5

I Опажање појединачних тонова

1

Scales
identification

II Опажање и идентификација
лествица

4

Interval
comparison

IIIa Рад напоређењу интервала

Interval
identification

IIIб Опажање интервала

Chord progression

Интонација
(интонирање
и опажање)

4
4

Chordidentification

IVа Рад наопажању акорада.

5

Chordinversion

IVб Рад наопажању обртаја
акорада.

4

V Слушање музике

1

2,90

Теорија
музике

1

1

Дечје музичко
стваралаштво

1

1

Класификацијом тематских јединица софтверског пакета EarMaster 6, према
елементима наставе музичке писмености и броју дисциплина које овај софтвер садржи, успостављен је следећи редослед: Диктати, ритмички и мелодијски (6), Интонација (5), Ритам (4), Мелодика (0), Теорија музике (0) и Дечје музичко стваралаштво
(0). С обзиром на то да су елементи наставе нераздвојиви, „танка линија“ која раздваја дисциплине интонацију и диктат, указује да се сва наведена вежбања из поменутих категорија могу сврстати само под једну категорију – диктати (11), што недвосмислено указује да је овај софтвер фокусиран на развој слуха и музичке меморије,
на доминацију области рада на диктатима, те на смер наставе од звука ка нотној
слици тј. од аудитивног опажања ка репродукцији.
На основу анализе и валоризације степена применљивости наставних дисциплина које подржава софтвер EarMaster 6 у процес музичког описмењавања (према
Ликертовој скали) установљен је следећи поредак: Диктати, ритмички и мелодијски
(3,36), Интонација (2,90), Ритам (2.22), Мелодика (1,86), Теорија музике (1) и Дечје
музичко стваралаштво (1). Добијени поредак указује да по могућности и степену
примене у наставу музичке писмености апликација EarMaster 6 најбоље резултате
даје у областима рада на диктатима и интонацији.
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Слика бр 29. Графички приказ евалуације дисциплина EarMaster 6
У складу са добијеним резултатима и са становишта наставе по Комбинованој
функционалној методи Зориславе Васиљевић EarMaster 6 представља савремено мултимедијално интерактивно наставно средство и могло би се укључити у део наставе
који се бави утврђивањем одређених елемената наставе музичке писмености. У складу
са тим, вежбе намењене раду на опажању и интонирању интервала могу се користити
само као вежбе за утврђивање већ постављених интервала, звучно и теоријски. Активност певање интервала може се примењивати функционално, у виду интонирања
интервала као скокова у одређени ступањ тоналитета. Друго наставно подручје, рад на
идентификацији лествица и акорада, такође је применљиво у настави. Осим коришћења вежбања посвећених слушној идентификацији лествица и акорада на нивоу основне музичке школе, помоћу алатке Tutor Editor ово подручје вежбања може се допунити
лествицама фолклорне грађе, новим модусима и алтерованим акордима хроматског
типа који се обрађују по наставном програму у средњим музичким школама и на
факултету. У раду на хармонским везама наставник може да, према наставном програму и способностима ученика, креира хармонски ритам, број и врсту акорада. Како
примери за певање с листа не садрже ознаке за карактер, артикулацију и динамику,
као такви нису одговарајући за развијање способности праћења свих елемената нотног
текста, али се могу користити у почетним фазама рада на утврђивању тонских висина
обрађених тоналитета и мелодијско-ритмичких фраза.
Концепција и формирани примери за певање с листа у оквиру овог софтвера
потврђују опредељење аутора за наставу засновану на интервалској методи. Мело112

дијски диктати и примери за рад на развоју музичке меморије могу се користити у
оквиру опажања појединачних и група тонова. Будући да се диктати свирају у
целини, може се констатовати да вежбе диктата и мелодијске имитације имају
заједнички циљ, рад на развоју музичке меморије. Требало би још истаћи да се начин
диктирања разликује од праксе установљене на нашем подручју где се у овој фази
рада примењују принципи наставе романске школе. Елемент који се односи на ритмичко читање може се применити једино као дисциплина за мануелну репродукцију
ритма. У том смислу се као велики недостатак овог софтверског пакета истиче чињеница да не постоје задаци за равномерно читање, вежбе по систему Дандело и
парлато етиде. Рад на ритмичким диктатима, препознавању и памћењу ритмичких
мотива, може се третирати као дисциплина у два подручја, настави ритма и диктатима. Примери које обухвата EarMaster 6 могу послужити као допунски рад на
ритмичким диктатима по принципу Дандело. Поред свега наведеног, вежбања као
што су упоређивање интервала (по принципу питања из батерије Бентлијевих тестова) и имитација ритмичких фигура могу се применити и у предшколском узрасту
као припремне вежбе за проверу иманентног76 („унутрашњег“) слуха на пријемном
испиту у основне музичке школе.
На крају, недостатак примера из области Теорије музике и Дечјег музичког
стваралаштва указују на то да би, за наше прилике, било потребно додатно усавршавање овог софтверског пакета како би у целости пронашао своје место у „живој“
настави на овим просторима.
EarMaster 6 је интерактивно наставно средство које може допринети остваривању појединих функционално-практичних и образовно-сазнајних циљева у настави солфеђа. Софтверски пакет садржи одређени број наставних дисциплина које
могу утицати на: развијање способности мануелне репродукцију ритма; способности
идентификације ритмичких врста и фигура; разумевање музичког садржаја; савладавање основних појмова из теорије музике; повезивање перцепције и рецепције
музике од нотне слике до звука и од звука до нотне слике; трајно фиксирање тонских
висина и на корелацију и интеракцију наставе солфеђа са инструменталном наставом. Ипак, осим наведених добробити EarMaster 6 не може, самостално примењен,
обезбедити остварење васпитних циљева и развој музикалности.

76

Иманентни слух се јавља као „последица дуготрајног таложњења звучних перцепција, замишљања, слушања и опажања тонова“ (Цветковић, 2015:38)
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Треба нагласити и то да ова софтверска апликација одговара савременим педагошким стандардима који се остварују кроз интерактивну наставу, савремена средства комуникације, креирање наставних садржаја (линеарно и вертикално) као и кроз
начин евалуације и мотивације полазника курса. Како је музика временска уметност,
истичемо да наведени софтвер, на првом месту, представља електронски тренажер
који утиче на развој музичког слуха и на постизање брзине опажања, идентификације, схватања и примене одређених музичких елемената у вокалној и инструменталној
репродукцији и музичком стваралаштву, што је од изузетног значаја за професионалног музичара. Свакако, наведене електронске тренинге требало би допунити и остваривати на часовима у оквиру рада у школи, као и проверу и примену стечених знања
и вештина у конкретним, стварним музичким ситуацијама, односно самосталним и
заједничким интерпретацијама музичких дела. Дакле, овакав тренинг слуха и овладавање музичким језиком, брзим повезивањем звука са нотним текстом, сликом клавијатуре или гитаре, утиче на бољу музичку интерпретацију, корелацију са другим
музичким предметима, сарадњу, комуникацију и разумевање са другим музичарима,
те схватање и доживљај музике у правом смислу речи. Посматрајући комплетну
понуду софтверског пакета EartMaster 6 може се констатовати да он подржава широк спектар дисциплина наставе солфеђа од почетне до универзитетске наставе.

4.3 Aurаlia 5 и Musition 5 у процесу музичког описмењавања
4.3.1 Опште карактеристике софтверa
Auraliа 5 је један од интерактивних софтверских пакета који се користи за рад
на музичком описмењавању и развоју слушних способности и вештина. Први пут је
објављен 1997. године, од стране фирме Rising Softwere из Аустралије. Исте године,
у издању исте фирме, изашао је и софтвер Musition који обухвата рад на савладавању
теорије музике и који је кохерентан са пакетом Auraliа. Софтвери се подједнако могу
користити у формалном и неформалном образовању као и за популацију музичара
које имају преференције ка уметничкој и џез музици.
Упоредо са основним циљевима овог софтвера, а то су стицање и развој музичких вештина и знања, Auralia садржи инструктивни материјал који се бави и промоцијом уметничке музике директно, кроз музичке примере, али индиректно, кроз
разне тестове о познавању живота композитора и њихових дела. Последња верзија,
114

Auralia 5, објављена 2017. године77, садржи велику базу композиција из жанрова
уметничке и џез музике као и инструктивне примере из домена наставе солфеђа смештене у „полице“ интерактивне библиотеке (Library). Композиције су представљене
путем изразито квалитетних студијских снимака реалних интерпретација и кроз
нотне примере.78 У складу с наведеним, корисници софтвера могу дa на лак начин
користе нотнe примере и аудио снимке дела истакнутих композитора уметничке и
џез музике у свим дисциплинама које софтвер нуди. Настава се може организовати и
помоћу већ формираних курсева који се реализују у оквиру одређених образовних
система (Тrinity College London, Western Australia). Свакако, веома значајна опција
софтвера је да се могу и самостално креирати курсеви (више различитих у исто
време) и вршити избор вежби и тематских јединица у зависности од наставног програма, квалитета ученика, или у складу са личним потребама корисника за унапређење одређене вештине из области наставе солфеђа. Курсеви се састоје од великог
броја лекција и наставних садржаја систематизованих и организованих у складу са
дидактичким принципима и на различитим нивоима. Лекције се састоје од дигитализованог наставног материјала који, на првом месту, упознаје кориснике са одређеним
музичким појавама, терминима и процесом рада у оквиру изабране дисциплине
(Lesson). Путем великог броја практичних вежби (Drill) усвајају се знања и вештине
и на крају сваког нивоа, кроз тестове (Test), проверава се степен успешности савладавања наставних јединица.79
Софтвер омогућује и вођење школске администрације, у виду електронског
дневника у оквиру којег је могуће водити детаљну евиденцију о настави и постигнутим резултатима ученика за сваку дисциплину. Успех се приказује у виду графикона и процената. Такође, и ученици имају увид у своја постигнућа. После сваке
извршене активности аутоматски добијају резултате о савладаној вежби и исправности одговора, у виду текстуалне, звучне или илустративне поруке (слика бр. 30).
77
78

79

Последња верзија подвргнута је значајним изменама и допунама у односу на верзију Auralia 4
(Manojlović-Kovačević, 2012).
Досадашње MIDI репродукције замењене су студијским снимцима реалних инструмената и
вокала. MIDI је акроним за дигитални интерфејс музичких инструмената (engl. Musical Instrument
Digital Interface). То је стандардизовани језик с којим електронски инструменти и рачунари
комуницирају једни с другима. Софтвер је технички оспособљен да користи XML фајлове. XML је
стандардни скуп правила за дефинисање формата података у електронској форми. Формат који
обезбеђује XML за рачунарске елементе може се прилагодити најразличитијим областима, као што
су електронска размена података, чување података, израда нових специјализованих језика за
означавање – нотни текст.
Ове три категорије се могу користити и независно од курсева, према сопственом избору и афинитету.
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Слика бр. 30 Извештај о постигнутом успеху и даља упутства за рад
Уколико је одговор нетачан, ученик добија нову шансу (чији се број може
ограничити). Након искоришћеног броја покушаја, ученик на екрану добија приказ
датог и тачног одговора, како би увидео грешке и у даљем раду их исправио. Важно
је напоменути да Auralia на крају сваког нивоа, али и целокупног курса укључује
„виртуелног професора“, који оцењује успешност ученика и даје савете за даљи рад.
На овом месту требало би истаћи да је и даље у наставни процес укључен „живи“
наставник који прати активности сваког ученика. Осим директних инструкција на
часу, добијених помоћу софтвера и путем електронске поште, постоји могућност
давања директних смерница ученику за даљи рад. Овакав начин примене визуелног
и аудитивног стимуланса одговара педагошко-психолошким становиштима на којима се базирају савремени уџбеници.80 Упоредо са наведеним, у оквиру софтвера је
могуће унапред дефинисати и друге елементе који карактеришу „живу“ наставу као
што су: периоди за савладавање одређеног нивоа (на недељном, семестралном и
годишњем нивоу), број покушаја приликом давања одговора, начин репродукције,
итд. Дакле, апликација је дизајнирана тако да, путем аутоматског тестирања, електронске евалуације и унапред припремљених наставних садржаја, драстично штеди
80

Могло би се коментарисати о етичности и порукама које носе одређене илустрације, али то излази
из оквира овог рада.
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време наставника. На тај начин се остварује могућност веће индивидуализације
наставе и утиче на промену улоге наставника, у којој он добија више простора за
креативност и координацију рада ученика.
4.3.2 Анализа, класификација и валоризација дисциплина Auralia 5
Auralia 5 садржи седам различитих група које обухватају четрдесет девет
тема намењених за рад на развоју музичког слуха, музичког мишљења, репродукције, теоријског знања и музичке меморије. Вежбања обухватају већину елемената
наставе солфеђа: мелодику, ритам, интонирање и опажање, диктате и теорију музике.81 Осим наведених, апликација садржи и два подручја која имају образовни карактер и у којима се, кроз звучне примере и понуђене (текстуалне) одговоре (Multiple
choice), проверавају стечена знања у вези са музичким делима и композиторима
уметничке музике (Repertoar), те знања и осећаја за динамику, темпо, артикулацију и
текстуру (Music Elements).

Слика бр. 31 Подручја и дисциплине у оквиру софтвера Auralia 5
Рад на музичкој вертикали обухвата четири подручја: 1. тонске висине и мелодика (Pitch & Melody); 2. интервали и лествица (Intervals & Scales); 3. акорди
(Chords) и 4. хармонија и музички облици (Harmony & Forms), док је за музичку хо-

81

У овом истраживању неће бити анализирана вежбања и дисциплине која се тичу џез музике и
излазе из наставе музичке писмености.
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ризонталу предвиђена само једна тематска област – ритам (Rhythm). Аутори софтвера су обезбедили да се на лак и приступачан начин могу бирати музичке дисциплине и нивои вежбања. Класификација, посматрање, анализа и тестирање наставних
подручја и дисциплина софтверских пакета Auralia 5 и Musition, извршене су у
односу на елементе који се реализују на настави музичке писмености по Комбинованој функционалној методи.
Са становишта наставе солфеђа, према проф. Васиљевић, рад на мелодици (I)
започиње поставком основних тонова помоћу песама-модела. Анализом софтвера и
методских упутстава које садржи ова апликација, евидентно је да се процес музичког
описмењавања заснива на интервалској и лествично-интервалској методи. У складу с
тим, уместо учења почетних модела на традиционалним основама српског музичког
наслеђа, кроз софтвер се, за сваки интервал, уче стране песмице што недвосмислено
указује да, са становишта методе проф. Васиљевић, ову фазу треба оценити са најнижом оценом. На ниску оцену (2)82 вежби из области мелодике (интонирање лествица,
интервала, акорада и примера за певање с листа) утицала је и недовољна усавршеност техничке компоненте. Наиме, претварање аудио сигнала у дигитални, у техничком погледу нијеу потпуности усавршено. За све дисциплине у којима се помоћу
микрофона, певањем дају одговори, не добијају се прецизни и тачни резултати. Ова
техничка несавршеност доводи до константно лоших резултата, а самим тим утиче и
на демотивацију код ученика.
Анализом софтвера следеће четири дисциплине сврстане су у област мелодике и према већ наведеним критеријумима валоризоване су на следећи начин:
1. Auralia 5 не садржи примере за поставку основних тонова путем песама-модела – (1).
2. Scale Singing – Вежбе интонирања лествица од слободно задатог тона, навише
и наниже утичу на трајну звучну фиксацију лествица. Софтвер нуди избор
врсте лествице за увежбавање, али не даје слику почетног тона, тако да се не
зна о којој лествици је реч и како именовати тонове приликом репродукције.
Осим нотног текста, софтвер нуди и приказ солмизационих слогова. Нотни
приказ лествице се приказује тек после датог одговора, што не одговара
основном постулату наставе музичке писмености, а то је спајање слике и зву82

У истраживању се после анализе сваке дисциплине и кратког приказа и могућности софтвера врши
евалуација у складу са горе наведеним критеријумима. Бројеви у заградама представљају скалирање применљивости дисциплине.

118

ка. Овакав приступ савладавању лествичних низова, нажалост, подразумева
релативно именовање тонова или певање неутралним слоговима, што се не
примењује у нашем образовном систему – (2).
3. Interval Singing – интонирање интервала од задатог тона, на основу напамет
научених песама за сваки интервал у оба правца, недвосмислено представља
интервалску методу, која се у процесу описмењавања не примењује у настави
базираној на методи Зориславе Васиљевић.83 – (2)
4. Chord Singing – интонирање акорада од слободно задатог тона, навише и наниже представља још једну дисциплину за коју је потребна систематска припрема и логично вођена настава. Добра страна је да се могу унапред бирати
склопови акорда и апсолутне висине које се желе увежбавати. На крају су
заступљена и вежбања на кластерима84, као и акордима који се примењују у
савременој музици – (3).
5. Двогласно и вишегласно певање као и примери етида са клавирском пратњом
(VI), не постоје у оквиру софтвера – (1).
6. Sight Singing – певање са листа у софтверу подразумева етиде које нису ритмички обликоване, већ се своде на певање по принципу „тон по тон“. Постоји
могућност избора тонова и тоналитета. Техничка несавршеност – (2).
Обрада музичке хоризонтале и развој ритмичких способности, аналогно музичкој вертикали, предвиђа поставку ритмичких трајања (I), врста и фигура помоћу
мелодијских клишеа. Auralia 5 не подразумева овакве методичке поставке, а за
разлику од обраде мелодике, не садржи чак ни методска упутства за увод у наставу
ритма – (1). Вежбаонице у области наставе ритма обухватају осам активности. Већина дисциплина у софтверу служе за утврђивање ритма и диктата и остварују се кроз
мануелну репродукцију ритма. Посматрано из угла наставе ритма по методи З. Васиљевић, може се констатовати да софтвер не садржи ни дисциплине за рад на равномерном читању (II), вежбе по принципу Дандело (III), као ни ритмичко читање –
парлато (IV). Дакле, не постоји рад на гласовној репродукцији ритма, нити смер
обраде појединачних елемената од визуелног опажања до аудитивне репродукције,

83
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На овом месту требало би напоменути да је област интонирања интервала обухваћена и у Комбинованој функционалној методи, али тек после постављених основних тонова и тоналитета.
Кластер у музици представља симултано звучање најмање три узастопна тона неке музичке
лествице. Име је добио од енглеске речи cluster (хрпа, гомила или грозд), будући да његов изглед у
нотном тексту подсећа на грозд.
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односно од нотног текста ка интерпретацији. У складу с наведеним, сви елементи у
оквиру области ритма обрађују се и утврђују кроз опажање, компарацију и репродукцију ритма у оквиру рада на диктатима, прецизније, ритмичким диктатима. Auralia
садржи велики број различитих типова ритмичких диктата.
1. (VIа) Rhythm Dictation – Ритмички диктати се остварују путем мануелне репродукције ритма („куцањем“) помоћу тастатуре, миша или MIDI инструмента. На
основу саслушаног задатка ученици исписују нотна трајања и паузе на једној
линији. Као и код других вежбања, могу изабрати ритмичке врсте и трајања која су
обрађена претходно на часу. Недостатак ових вежбања је што се не чују стварна
трајања – (4)

Слика бр. 32 Приказ одговора ученика
2. (VIб) Rhythm Imitation – У оквиру имитације ритма компјутер репродукује мелодијски (клавир) или ритмички (перкусије) пример уз приказ мере (уз претходни
звук метронома који дефинише пулсацију и темпо). Одговор се даје путем мануелне репродукције ритма. Недостатак овог, усменог, диктата огледа се у техничкој
непрецизности претварања аудио сигнала у дигитални запис – (2)
3. (VIв) Опажање пулса, Pulse Tapping, подразумева вежбе одређивања пулсације и
јединице бројања (pulse tapping). Ученик, на основу мелодије85 која траје осам тактова, треба да одреди тапшањем (куцањем – MIDI) основну пулсацију. Ученик има
задатак да, док се мелодија репродукује, мануелном репродукцијом одреди пулсацију и до краја композиције издржи у истом темпу – (5).
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У последњој верзији Auralia 5 могу се изабрати мелодије из „библиотеке“, из области уметничке
музике. На овај начин ради се на промоцији уметничке музике и кореалацији са другим музичким
предметима. као и на повезивању ритмичких диктата са елементима мелодике.
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4. (VIг) Опажање мере – Meter Recognition. Изабере се неколико мера и ритмичких
трајања, и пауза, и на основу ритмичког (перкусије) или мелодијског (клавир)
аранжмана који компјутер креира на основу унетих података, ученик треба да
одреди меру.86 Паралелно са дефинисаним курсом од петнаест нивоа, и овде је
могуће креирати задатке у складу са наставним програмом или способностима
сваког ученика понаособ. На нашем простору, приликом рада на опажању мере
требало би користити тактирање – (5).

Слика бр. 33 Подешавање рада на дисциплини рад на препознавању мере
Вежбе из области ритма обухватају велики број мера из области изоритма и
метаритма. Избор мере, нотних вредности, пауза, начина интерпретације звучних
примера и других елемената могуће је подешавати и у осталим дисциплинама које се
тичу наставе ритма.
5. (VIд) Rhythm Elements – Опажање и препознавање (појединачних ритмичких фигура). Ученицима је понуђена и слика и звук. Могу се изабрати фигуре и креирати
задаци. Мали недостатак се огледа у репродукцији фигура на само једној јединици
бројања – ( 5).
6. (VIђ) Rhythm Element Dictation – Представља ритмичке диктате на једној линији
који се базирају на разноврсним ритмичким фигурама дводелних и троделних
ритмичких врста. Може се дефинисати дужина примера, тј. број тактова. Избор
фигура се може ускладити са програмом наставе ритма и обрадом ритмичких
86

Сличан пример је коришћен на Републичком такмичењу музичких школа Републике Српске.
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фигура на часу. У оквиру ове две активности ученици имају задатак да на основу
задатог звучног примера изаберу визуелни приказ фигуре. Ученику се у оквиру
прозора нуди слика фигура које је потребно унети на одговарајућа места у диктату.
Осим утврђивања ритмичких фигура, запажа се тенденција ка вежбањима која доприносе развоју музичке меморије и опажања – (5)

Слика бр. 34 Избор ритмичких фигура за рад на ритмичком диктату
7. (VIе) Rhythm Comparison – Задаци у оквиру области поређења ритма конципирани
су по моделу за мелодијско упоређивање (Melodic Comparison). На вишим нивоима
добија се и звук и нотна слика и ради на корекцији грешака. Ученик треба да обележи ноте на које нису истог трајања у односу на саслушане примере. Примери су
у облику мелодијских и ритмичких фраза – (5).
Област диктата обједињује све елементе рада на музичком описмењавању и
реализује се паралелно са осталим елементима, са циљем обезбеђивања двосмерне
наставе, од звука ка нотној слици и супротно. Осим ритмичких, диктати обухватају
истовремено и вежбања мелодијских и мелодијско-ритмичких диктата.
8. (Ia) Pitch Dictation – Мелодијски диктат у једнаким тонским трајањима. Рад на овој
дисциплини се може модификовати како би био у складу са почетном наставом
музичке писмености. У оквиру софтвера је могуће унапред одредити који се ступњеви желе увежбавати, у ком распону и са коликим бројем тонова. Осим наведеног
може се дефинисати и дужина примера (од четири до шеснаест тактова), и радити
на развоју музичке меморије ученика (слика 6) – (5).
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Слика бр. 35 Дефинисање параметара за рад на опажању тонова
9. (Iв) Absolute Pitch – Опажање апсолутних висина – У раду на идентификацији појединачних тонова по Комбинованој функционалној методи, користе се две дисциплине, опажање према функционалности тонова и према тонским фреквенцијама.
Готови курсеви не одговарају раду на апсолутним висинама на нашем простору.
Међутим, како компјутер на основу задатих и унетих података може да креира
задатке, и у оквиру ове дисциплине могу се спроводити вежбања по принципима
које је утврдила проф. Васиљевић. Дакле, паралелно са поставком основних тонова
(преко модела), у програм се могу постепено уносити и тонови које треба препознавати. Опажање апсолутних висина је посебна дисциплина на нашем простору
која се реализује од поставке молских тоналитета у другом разреду основне
музичке школе.87 У оквиру дисциплине Absolute Pitch могу се изабрати хроматски
тонски низ од тона е1 до а1 и радити на опажању свих хроматских тонова од V – I

87

Наставни план и проглам за други разред основне музичке школе за предмет солфеђо. Од II
разреда основне уводи се опажање свих хроматских тонова од V – I ступња аmoла и де moла, с
тим да се опажени тонови не певају већ се изговарају абецедом. Опажени тонови записују се
тачкицама да би се разликовали као тонови „опажени абецедом“, а затим се и певају, овог пута
солмизацијом. Рад на апсолутном висинама не траје на једном часу дуже од два до три минута.
Диктате треба изводити и усмено и писмено, при чему се могу тражити и појединачни одговори и
одговори читаве групе.
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ступња а мола (слика 10). Приликом давања одговора компјутер захтева интонирање апсолутних висина, што се у оквиру Комбиноване функционалне методе не
примењује. – (4)

Слика бр. 36 Дефинисање параметара за рад на опажању апсолутних висина
10. (II) Melodic Comparison одговара раду на усменим диктатима и опажању група
тонова. Дисциплина представља вежбе поређења две мелодијске фразе, у којој се
после сваког одговора приказује нотна слика. Вежбања почињу од звучног поређења оригинала и поновљене мелодије, што побољшава развој музичке меморије и
тонске перцепције. У следећој етапи, поред звука ученик добија и нотне слике у
којима треба да обележи тонове који не одговарају оригиналу (слика 5). На вишем
нивоу, ученик добија звук и слику оригинала и модификованог примера и уз помоћ
алатки треба да унесе тачне тонске висине и трајања. Последњи претпоставља
развој вештине препознавања вишеструко датих решења. Како се и у овој дисциплини могу изабрати тонови које ће компјутер генерисати у мелодијску фразу,
поређење мелодија представља добру прелазну етапу ка мелодијско-ритмичких
диктат и одговара вежбама препознавања мотива, присутним у методи З. Васиљевић – (5).
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Слика бр. 37 Упоређивање мелодија – обележавање тонова који не одговарају
оригиналу
11. (IIIa) Melodic Dictation88 – као и у осталим дисциплинама и у области мелодијских
диктата, поред дефинисаног курса, нивоа и примера, наставник/ученик може сâм
да дефинише дужину примера, број тонова, тоналитет, мере, ритмичка трајања,
кључ и друге музичке компоненте. Компјутер на основу улазних вредности (тоналитета, броја и избора лествичних тонова, број тактова, кључа, избора нотних
вредности и пауза, мере, давања интонације), генерише једногласне мелодијске
диктате. На овом месту важно је истаћи да се у оквиру Auralia 5 налази посебан
програм за писање нота у коме се могу креирати диктати. Такође, како је софтвер
програмиран да користи XML фајлове, могу се користити и примери припремљени
у другим софтверима за писање нота као што су Finale и Sibelius (Živković, Vasić,
2009). Осим наведеног, ова верзија софтвера има могућност да примере из своје
богате библиотеке уметничке музике, користи у раду на музичким диктатима. На
овај начин, упоредо са развојем слуха, музичке меморије и вештине записивања
музичких токова, одвија се и промоција уметничке музике и корелација са другим
музичким предметима. На тај начин се остварује кроскурикуларни приступ
реализације наставних садржаја – (5).
12. (IIIб) Modulation – Дијатонске модулације. Ученици могу на основу звучног задатка изабрати понуђени одговор о којој врсти модулације је реч или у који
тоналитет се модулирало. Може се унапред дефинисати у које квинтно сродство се
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У оквиру мелодијских диктата постоји и дисциплина Atonal Melodic Dictation. Како почетна
настава не обухвата бележење атоналне музике, неће бити укључено у анализу и резултате овог
истраживања.
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жели модулирати. Наведена дисциплина се може увести на крају процеса музичког
описмењавања. Не постоји могућност рада на једногласним модулацијама – (4).
13. (IVа) Chord Progression89 – Хармонске везе се могу примењивати уз самостално
креирање вежби од почетне до факултетске наставе и то почев од веза два акорда
(на пример V-I), до сложених и дужих хармонских прогресија – (5).
Елемент под називом Интонација обухвата истовремени рад на интонирању и
опажању појединачних тонова, група тонова и представља „stub procesa muzičkog
opismenjavanja“ (Vasiljević, 2006:63). Иако је сасвим приметно да интонацију и диктате дели „танка линија“, због њене изузетне важности и посебности издвојена је у
посебан елемент у настави солфеђа. У оквиру ове наставне области остварује се и
рад на препознавању и интонирању тонских висина, као и двозвука/интервала и
акорада који представљају допуну овом елементу, и захтевају и адекватно познавање
теорије музике.
14. (Iа) Pitch Imitation (имитација тонова) – Провера тачног интонирања задате тонске
висине и њене позиције у линијском систему у складу са вокалним регистром корисника. Интонирање појединачних тонова може се остварити после поставке тонова и тоналитета. Мањи недостатак је у техничкој непрецизности. Могу се изабрати тонови који се желе интонирати – (4).
15. (Iб) Pitch Comparison (поређење тонова) – Дисциплина представља допуну
интонирања и препознавања појединачних тонова и утврђивања звучних разлика
између виших и нижих тонских висина обухватајући две врсте задатака: а. Опажање и упоређивање висинске разлике између појединачних тонова (виши, нижи,
исти); б. Опажање (група тонова) разлике у висини почетног тона и завршног у
једној музичкој фрази – музичка меморија). Програм даје могућност да наставник/ученик изабере тонове који ће се опажати. На тај начин може се пратити и
методски пут Зориславе М. Васиљевић од сâме поставке основних тонова. Дакле,
после поставке нове тонске висине додаје се и нови тон за опажање и поређење –
(5).
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Софтвер садржи и дисциплину Part Dictation. Она представља још један вид рада на хармонским
везама и развоју хармонског слуха. Задатак се остварује уношењем тонова одређене деонице.
Могу се креирати задаци у складу са програмом наставе предмета хармонија од средње школе до
факултетске наставе. Како излази из оквира рада на музичком описмењавању, неће се узети у
обзир приликом скалирања и давања коначног резултата.
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Слика бр. 38 Дефинисање нивоа рада на опажању појединачних тонова
16. (Iв) Note Recognition – Опажање и интонирање горњег или доњег тона задатог двозвука или трозвука. Осим наведеног, у оквиру ове дисциплине, на вишем нивоу
налазе се задаци за идентификацију тоничног тона у репродукованом акорду
(основном или обртају) – (5).
17. (IIб) Scales90 – Опажање и идентификација лествица. Може се изабрати опажање
најмање две лествице, али се не могу дефинисати тачно и тоналитети у којима се
жели опажати – (4).
18. (IIв) Tonality – Препознавање тонског рода (дур/мол) на основу музичких примера
који се налазе у библиотеци софтвера91 – (5).
19. (IIIа) Interval Imitation (имитација интервала) – Вежбе и провера тачног интонирања интервала и њиховог именовања. Интонирање интервала може се остварити
после поставке тонова и тоналитета. Недостатак се огледа повремено присутној
техничкој непрецизности претварања аудио сигнала у дигитални запис. Може се
изабрати редослед опажања и интонирања интервала, као и начин репродукције,
мелодијски/хармонски и смер – (4).
90
91

Софтвер не садржи посебну дисциплину за рад на опажању групе тонова и мотива.
Наведена идеја примењена је 2009. године на Републичком такмичењу музичких школа Републике
Српске.

127

20. (IIIб) Interval Comparison – Опажање и поређење величине интервала. С обзиром
на то да се могу унапред бирати који ће се интервали опажати и на који начин (мелодијски, хармонски, навише, наниже) може се креирати настава у потпуном
складу са методским упутствима проф. Васиљевић – (5).

Слика бр. 39 Дефинисање нивоа за рад на опажању интервала
21. (IIIв) Interval Recognition – Опажање и идентификација интервала (мелодијских,
хармонских), у оба смера, свих величина и врста. Може се креирати поступан рад
иу складу са нашом наставом. Идентификовање интервала на почетку мелодије
(музичка меморија, интервалска метода) – (5).
22. (IIIг) Counterpoint Singing – Опажање и интонирање двозвука. Ова дисциплина
представља даљи рад на развоју хармонског слуха. Из хомофоно одсвираних
двозвука потребно је опазити горњу или доњу деоницу и интонирати једну од ове
две деонице у зависности од задатка. На монитору се приказује нотни и звучни
задатак, а затим и одговор. Програм није технички довољно усавршен за идентификацију гласа и не нуди довољно опција за самостално креирање задатака у
складу са нашом наставном праксом. Представља добру припрему за рад на
двослојним музичким диктатима – (4). У оквиру опажања двозвука налазе се вежбе
за „штимовање“ (tuning), односно вежбе за проверу чувења сазвучја мањих од полустепена, што представља корисну вежбу ученицима који имају потребу за
штимовањем инструмената. Кроз ову дисциплину увежбава се чувење тонова природног музичког система и увежбава штимовање инструмента. Разлике у тонским
висинама мере се у центима, а не полустепенима и степенима. Ова дисциплина не
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постоји у оквиру наше наставе, али би добро било да се слична пракса примени на
настави музичке писмености.
23. (IVa) Chord Imitation (имитација акорда) – Вежбе тачног интонирања акорада.
Недостатак у техничкој непрецизности претварања аудио сигнала у дигитални
запис – (4).
24. (IVб) Chord Comparison – Опажање и поређење акорада. Ученици имају задатак да
одреде да ли је поновљени акорд идентичан првом или не. На вишим нивоима,
ученик има задатак да осим компарације, уколико акорд није исти, упише одговарајуће ноте акорда (слика бр. 40). Може се креирати настава у складу са методским
упутствима проф. Васиљевић – (5).

Слика бр. 40 Рад на опажању акорада
25. (IVв) Chord Recognition – Опажање и идентификација акорада. Може се креирати
поступан рад и у складу је са нашом наставом – (5).
26. (IVг) Cadences – Рад на шест типова каденци (аутентична, несавршена, плагална,
полукаденца, варљива и фригијска). Може се изабрати редослед утврђивања каденци. Поред хармонске прогресије акорада у каденци, софтвер нуди опцију и репродукције мелодије са одређеном каденцом на крају – (5).
27. Одређене дисциплине софтвера које се заснивају на опажању и идентификовању
елемената музике на основу слушања уметничких композиција, могу се сврстати у
посебну категорију (V) Слушање музике у оквиру рада на диктатима. У ову поткатегорију сврстане су дисциплине које се баве опажањем музичких форми,
музичких елемената (динамике, артикулације, ...) и ритмичких стилова.
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28. (Va) Forms – Опажање музичких облика. Посебно су интересантне вежбе опажања
мањих музичких облика (дводелне и троделне песме, прелазног облика дводелне у
троделну песму, ронда и варијација). У оквиру ове дисциплине (а и свим осталима), постоје лекције које уводе ученика у терминологију и значење појмова. Задаци
се могу креирати према потреби – (4).

Слика бр. 50 Рад на опажању музичких облика
29. (Vб) Музички елементи (Music Elements) је подручје које обухвата дисциплине
које се баве опажањем и идентификацијом музичких појава и појмовима, од звука
ка тумачењу: Dynamic – Рад на опажању динамике (5); Tempo – рад на агогичком
нијансирању ритма (5); Articulacion – Опажање артикулације (5) и Texture & Density – опажање густине музичке текстуре (1) – (4).
30. (Vв) Rhythm Styles је интересантна дисциплина која се налази на крају вежбања из
области ритма а бави се радом на препознавању основних ритмичких стилова из
области џез и забавне музике – (3).
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Слика бр. 51 Рад на опажању и идентификацији ритмичких стилова
Било би добро када би се исти принцип и модел применио и на ритмове и
примере из уметничке музике у којима се користе различити ритмички стилови.
Када се посматра рад на Теорији музике, у оквиру софтвера Auralia5 једино у
оквиру опције Lesson се налазе кратке дефиниције и тумачења разних музичких
појава и појмова. На овом месту важно је истаћи да је издавач Rising Softwere понудио, паралелно са овим софтвером за тренирање аудитивних способности и вештина,
и посебан софтвер за рад на теорији музике Musition.92 Синтезом ова два софтвера
аутори обједињују звук, слику и теорију што је у складу са савременим тенденцијама
у настави солфеђа (слика бр. 52).

92

Musition је софтверски пакет код кога је рад на теорији музике разврстан у седам група: Тонске
висине /Pitch, Ритам/Rhythm, Термини и симболи/ Terms&Symbols, Хармонија/Harmony, Инструменти/Instruments, Опште знање/General Knowledge и Композиције/ Composition. Musition и Auralia
до 2018. године имале су шест издања.
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Слика бр. 52 Силабус софтвера Musition 5
(I) Прва група, Pitch, садржи девет различитих дисциплина у оквиру којих се ученици упознају и увежбавају да препознају и трајно фиксирају дијатонске, хроматске и енхармонске тонове, њихова имена и нотне (линијске) системе (виолински,
бас, алт и тенор) – (5).
(II) Област ритма сублимира теоријско и практично знање путем упознавања и тестирања ученика о различитим тонским трајањима и паузама (Rhythm Notation,
Rhythm Subdivisions). Ово подручје обухвата рад на ритмичким врстама кроз
вежбе идентификације ритмичких трајања, фигура, препознавању мере на основу
унетих ритмичких вредности ван и у линијском систему у дужини 2 до 4 такта
(слика бр. 53). Интерпретација ритма се увежбава кроз неколико дисциплина и
може се третирати као допуна дисциплина које се налазе у Аuralia 5. Мануелном
репродукцијом (тапшањем или куцањем) увежбавају се једнослојни и вишеслојни
полиритмички примери као и сложенији ритмички односи и структуре (patterns),
које се користе у различитим стиловима џез и забавне музике. Технички недостаци су и овде приметни – (4).
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Слика бр. 53 Рад на имплементацији нотних вратова
(III) Исти принцип се примењује и савладавању и препознавању тонова или мелодија
одређених лествичних низова (стандардних, модалних, хроматских, фолклорних,
џез и других), на основу предзнака и/или мелодијског кретања. Важна функционалност је да се вежбе могу креирати према могућностима ученика, или према
наставном програму. Одређивање тоналитета на основу датих предзнака. Рад на
хармонији (Harmony) почиње вежбама у којима на основу броја предзнака треба
одредити одговарајући тоналитет (слика бр. 54). Други тип вежбања захтева да се
на основу лествичних низова и мелодија одреди број предзнака и тоналитет коме
припада пример (од 1 до 7 предзнака), или да се на основу предзнака одреди
тоналитет – (5).

Слика бр. 54 Рад на идентификацији тоналитета
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(IV) Теоријско идентификовање интервала садржи сет вежби чија је сврха утврђивање знања о свим врстама, величинама и обртајима интервала (слика бр. 55). Од
ученика се тражи да на основу њихових записа у линијском систему идентификују тонове/интервале или да их сами упишу – (5).

Слика бр. 55 Рад на идентификацији интервала
Последња дисциплина у оквиру овог подручја је Solfege Signing, и представља
рад на увежбавању фономимије. Наведена дисциплина се не употребљава у оквиру
комбиновано функционалне методе.
(V) Утврђивање теоријске поставке акорада на првом месту се реализује кроз
дисциплине у којима се увежбава теоријска идентификација различитих врста и
склопова акорада, као и на тоналној припадности и функциионалности акорада у
оквиру одређеног тоналитета (Chords, Diatonic Chords). Познавање акорада и
лествичних структура повезује се и проверава кроз дисциплину Chord/Scale
Relationships у којима се тражи да се изнад дефинисане хармонске прогресије
постави одговарајућа мелодија, и супротно, да се испод нотног текста унесу
понуђене шифре за акорда – (5).
(VI) У области хармоније предвиђена су вежбања теоријског препознавања различитих врста каденци, рад на хармонским везама и на модулацијама – (5).
(VII) Подручје (Terms&Symbols) обухвата упознавање, увежбавање и утврђивање
више од стотину музичких знакова, термина и симбола (ознаке за динамику,

134

артикулацију, темпо, карактер, кључеве, орнаменте, ...). Поред западно европске
нотације, могу се увежбавати и табулатуре за гитару – (5).
Осим наведених подручја за које је евидентно да се поклапају са онима у
Комбинованој функционалној методи, софтвер Musition 5 садржи подручја и дисциплине које обухватају образовни део наставе, попут упознавања музичких инструмената. У оквиру ове области ученици се упознају и увежбавају да препознају звук
инструмената, опсег и кључеве који се користе за записивање деоница одређеног
инструмента и транспозиције записа.

Слика бр. 56 Рад на Це-кључевима
У препознавању инструмената софтвер нуди више одговора од којих је само
један тачан (Multiple choice – text). Осим овог, постоје још два подручја General
Knowledge и Composition који имају образовно-сазнајни задатак – да ученике науче
периодизацији музике, основним биографским подацима истакнутих композитора,
да препознају различите композиционе технике и аранжирају вокалне примере
уношењем тонова једне деонице у партитури.93
На крају, основни недостатак софтверског пакета Musition 5 је тај што се
теорија не повезује са звуком, ни у једном смеру. Са тог становишта, применљивост
би била минимална.

93

Иако последња два подручја, са одређеним вежбањима излазе из оквира музичког описмењавања,
због својих карактеристика и могућности примене у настави солфеђа, оцењени су највишом
оценом.
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Табела бр. 4 Применљивост софтвера Musition 5

Елемент Елемент рада у
наставе оквиру софтвера
Musition 5

Дисциплина

Вредност
по скали
Ликертовог
типа

Pitch

I Теоријско утврђивање тонских
висина

5

Rhythm

II Теоријска поставка и
утврђивање тонских трајања,
ритмичких врста (мера) и
фигура

4

Pitch

III Теоријска поставка и
утврђивање тонских низова,
лествица и тоналитета

5

Pitch

IV Теоријска поставка и
утврђивање двозвука/интервала

5

Harmony

V Теоријска поставка и
утврђивање акорада

5

Harmony

VI Теоријска поставка и
утврђивање хармонских
прогресија (хармонске везе,
каденце)

5

VII Теоријска поставка и
утврђивање музичких термина и
симбола (динамика, темпо,
карактер, артикулација,
орнаменти, ...)

5

Теорија
музике

Terms &
Symbols

Аритметички
просек
профила
елемента
наставе

4.85

Комплексност и кохерентност ова два софтверска пакета отварају могућност
примене у свим етапама наставе солфеђа, од почетне до факултетске, и у скоро свим
дисциплинама које обухвата настава солфеђа. Такође, синтезом ова два софтвера
аутори обједињују звук, слику и теорију што је у складу са савременим тенденцијама
у настави солфеђа.
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Табела бр. 5 Применљивост софтвера Auralia 5 и Musition 5
Елемент
наставе

Мелодика

Елемент рада
у оквиру
софтвера
Auralia 5 и
Musition 5

Дисциплина

Intervals &
Scales

I Поставка основних тонова –
Интервалска метода

1

Intervals &
Scales

II Scale Singing - Интонирање
лествице од задатог тона

2

Intervals &
Scales

III Interval Singing – Интонирање
интервала од задатог тона

2

Chords

IV Chord Singing – Интонирање
акорда од задатог тона

3

V Рад на двогласном и
вишегласном певању

1

VI Етиде са клавирском пратњом

1

VII Sight Singing –Рад на певању с
листа

2

I Поставка ритмичких трајања

1

II Рад на равномерном читању

1

III Принцип „Дандело“

1

IV Ритмичко читање – парлато

1

V Мануелна репродукција ритма

5

Pitch &
Melody

Ритам

VI Ритмички диктати

(Ритмички
диктати)

Вредност по
скали
Ликертовог
типа

Аритметичк
и просек
профила
елемента
наставе

1.71

2.23

4.42

Rhythm

VI а) Rhythm Dictation – Ритмички
диктати на једној линији.

4

Rhythm

VI б) Rhythm Imitation – Имитација
ритма / Усмени диктат

2

Rhythm

VI в) Pulse Tapping – Oпажање
јединице бројања и одржавање
равномерне пулсације.

5

Rhythm

VI г) Meter Recognition – Рад на
препознавању мере.

5

Rhythm

VI д) Ryhthm Elements – Рад на
визуелном и адитивном опажању
ритмичких фигура

5

Rhythm

VI ђ) Rhythm Elements Dictation –
Рад на визуелном и адитивном
опажању ритмичких фигура

5

Rhythm

VIе) Rhythm Comparison –
Компарација групе тонова

5

4.42
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Pitch &
Melody

Ia) Pitch Dictation – Појединачни
тонови

5

Pitch &
Melody

Iб) Absolute Pitch – Опажање и
интонирање апсолутних висина

4

Pitch &
Melody

IIа) Melodic Comparison – Групе
тонова: Усмени диктат (са и без
нотне слике) компарација мелодија

5

Pitch &
Melody

IIIа) Melodic Dictation –
Мелодијски – једногласни диктат

5

IIIb) Modulation – Рад на
модулацијама

4

IVа) Двогласни диктати

1

Harmony &
Forms

IVб) Chord Progression – Рад на
хармонским везама

5

Pitch &
Melody

Ia) Pitch Imitation – Имитација
тонова. Опажање и интонирање
појединачних тонова

4

Pitch &
Melody

Iб) Pitch Comparison –
Компарација тонова

Pitch &
Melody

Iв) Note Recognition – Опажање и
интонирање појединачних тонова у
двозвуку и трозвуку.

5

а) Рад на опажању групе тонова

1

Intervals &
Scales

IIб) Scales – Опажање и
идентификација лествица.

4

Intervals &
Scales

IIв) Tonality – опажање и
идентификовање дурског и
молског тоналитета.

5

Intervals &
Scales

IIIa) Interval Imitation – Имитација
тонова интервала

Intervals &
Scales

IIIб) Interval Comparison –
Опажање, поређење и
идентификовање
двозвука/интервала

5

Intervals &
Scales

IIIв) Interval Recognition –
Oпажање интервала

5

Диктат
(Мелодијски)

Harmony &
Forms

Интонација
(интонирање и
опажање)

Pitch &
Melody

IIIг) Counterpoint Singing – Рад на
интонирању и опажању двозвука

Pitch &
Melody

IIIд) Tuning – Рад на опажању
двозвука / корекције штима

Chords

IVа) Chord Imitation – Интонирање
акорда од задатог тона

4.14
(4.28 Р и М)

4.22

5

4

4
5

2
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Теорија музике
(Musition)

Дечје музичко
стваралаштво

Chords

IVб) Chord Comparison –
Опажање, поређење и
идентификовање акорада

5

Chords

IVв) Chord Recognition – Рад на
опажању и идентификовању
акорада

5

Harmony &
Forms

IVг) Cadences – рад на каденцама

5

Harmony &
Forms

Va) Forms – Рад на опажању и
идентификација музичких облика

4

Terms &
Symbols

Vб) Идентификација музичких
карактеристика (динамика, темпо,
артикулација)

5

Rhythm

Vв) Rhythm Styles – рад на
опажању и идентификовању
ритмичких стилова.

3

Pitch

I Теоријско утврђивање тонских
висина

5

Rhythm

II Теоријска поставка и утврђивање
тонских трајања, ритмичких врста
(мера) и фигура

4

Pitch

III Теоријска поставка и
утврђивање тонских низова,
лествица и тоналитета

5

Pitch

IV Теоријска поставка и
утврђивање двозвука/интервала

5

Harmony

V Теоријска поставка и утврђивање
акорада

5

Harmony

VI Теоријска поставка и
утврђивање хармонских прогресија
(хармонске везе, каденце)

5

Terms &
Symbols

VII Теоријска поставка и
утврђивање музичких термина и
симбола (динамика, темпо,
карактер, артикулација, орнаменти,
и друго)

5

1

4.85

1

На основу анализе и испитивања софтвера могу се извести следећи закључци:
Према класификацији тематских јединица софтверских пакета Auralia 5 и
Musition, која је извршена у односу на елементе који се реализују на настави музичке
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писмености по Комбинованој функционалној методи, и према броју дисциплина које
ови софтвери обухватају, успостављен је следећи редослед: Интонација (17), Диктати, ритмички (7) и мелодијски (6), Теорија музике (7),94 Мелодика (4), Ритам (2) и
Дечје музичко стваралаштво (0). С обзиром на то да су елементи наставе нераздвојиви, у класификацији се неки елементи могу тумачити двојако. Већ описана „танка
линија“ која раздваја дисциплине интонацију и диктат, указује на то да се наведене
вежбаонице из ових категорија могу сврстати под једну категорију (34), што недвосмислено указује на то да је овај софтвер фокусиран на развој слуха и музичке меморије, те на смер наставе од звука ка нотној слици – од аудитивног опажања ка репродукцији (мануелној, вокалној и визуелној). Такође, мањи број дисциплина (9) које се
баве гласовном репродукцијом, уз поменуте техничке недостатке, потврђују овај
став. Из табеле се види да се Auralia 5 у малој мери бави радом на теорији музике, и
да нема ниједну дисциплину која је у вези са радом на дечјем музичком стваралаштву, креативности и импровизацијама. Свакако, на овом месту треба истаћи да
софтвер Musition 5, који је данас саставни део софтвера Auralia 5, допуњује и подиже
квалитет рада који се тиче теорије музике. Из наведеног, а на основу броја дисциплина и њихове припадности, резултати несумњиво указују на доминацију интонације и
диктата, а самим тим и на доминацију рада на утврђивању градива у односу на
поставку и обраду нових наставних садржаја.
На основу резултата добијених по мерењу и валоризацији степена применљивости дисциплина које подржава софтвер Auralia 5 (и Musition 5) у процес музичког
описмењавања (према Ликертовој скали) установљен је следећи поредак: Теорија
музике (4.85), Диктати – ритмички и мелодијски (4.28), Интонација (4.22), Ритам
(2.23), Мелодика (1.71) и Дечје музичко стваралаштво (1). Добијени поредак указује
да, и по могућности и по степену примене у настави музичке писмености, апликација Auralia 5 најбоље резултате даје у областима диктата и интонације, а посебно
у оквиру теорије музике, уколико се софтвер Musition 5 узме у обзир као саставни
део овог пакета.

94

Наведени редослед је тачан, уколико се у раду са Auralia 5 користи и софтвер Musition, који се
нуди у пакету са анализираним. Ако се изузме Musition, редослед би био следећи: Интонација (17),
Диктати, ритмички (7) и мелодијски (6), Мелодика (4), Ритам (2), Теорија музике (0) и Дечје
музичко стваралаштво (0).
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Слика бр. 57 Графички приказ евалуације софтвера Auralia 5 и Musition 5

4.3.3 Закључак o мoгућнoсти примeнe сoфтвeрa AURALIA 5
и MUSITION 5
Са становишта наставе солфеђа која се заснива на Комбинованој функционалној методи проф. Зориславе Васиљевић, Auralia 5 представља комплексан образовни софтвер и савремено мултимедијално интерактивно наставно средство које се
може применити у више наставних дисциплина које обухвата настава музичке
писмености. Како је солфеђо мултидисциплинарни предмет у коме се паралелно
ради на поставци и утврђивању музичке вертикале и хоризонтале, комбиновањем и
наизменичном употребом широког спектра активности које нуди софтверски пакет
Аuralia 5 може се утицати на побољшање реализације основног задатка у процесу
музичког описмењавања – рада на спајању звука и слике. С обзиром на то да су
примери конципирани у виду „музичких тренажера“ у којима се развијају кондиција,
брзина, знања и вештине, они недвосмислено утичу и на повећање брзине реакције
на аудитивне и визуелне надражаје и репродукцију истих, што је од изузетног
значаја за једног уметника који се исказује у сфери временске уметности – музике.
У складу са добијеним резултатима може се констатовати да је Auralia 5
првенствено оријентисана ка утврђивању градива, што даље имплицира да без „живе
наставе“ и поставке музичких појава, термина и вештина, многе дисциплине овог
софтвера не би биле применљиве. Такође је приметно да се у оквиру софтверског пакета, већа пажња посвећује савладавању и утврђивању музичке вертикале (тонских
висина, интервала, акорада) у односу на музичку хоризонталу (тонска трајања,
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ритмичке врсте и фигуре). Поступност развоја нивоа музичких вештина у оквирима
софтверског пакета отвара могућност његове примене у свим етапама наставе солфеђа, од почетне до факултетске. Неке од лоших карактеристика Auralia 5 манифестују
се кроз раније поменуте техничке недостатке, непостојање примера за гласовну
ритмичку продукцију, а такође и за поставку тонских висина и ритмичких трајања,
затим кроз инструктивне примере за певање с листа веома упитног квалитета (без
динамичких, артикулационих и других ознака), и потпуно одсуство рада на дечјем
музичком стваралаштву.
Осим наведеног, софтвер има могућност да утиче на повећање корелације и
интеракције наставних дисциплина у оквиру наставе солфеђа, као и корелације са
предметима вокално-инструменталне наставе и другим наставним предметима из
области музичке педагогије.
Последње верзије наведених апликација, које имају могућност да користе
реалне музичке примере могу утицати и на остварење васпитних и образовних
циљева, као и на већ поменути развој музикалности.
Коначно, презентовани софтвер са аспекта наставе музичке писмености,
одговара савременим педагошким стандардима који се огледају у индивидуализацији наставе, вођењу интерактивне наставе, поштовању основних дидактичких принципа, начину креирања наставних садржаја (линеарно и вертикално), повезивању
теорије и праксе, раду на мотивацији ученика, примени савремених наставних средстава и е-учења (Petrović, 2010), коришћењу интернет комуникације, корелацији наставних предмета, као и кроз савремене принципе евалуације конзумената Auralia.
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4.4 SmartМusic у процесу музичког описмењавања
4.4.1 Опште карактеристике софтвера
SmartMusic је извршни, едукативни софтвер који се развија од 2012. године
као продукт америчке фирме МакеMusic, једне од водећих у свету музичких апликација. Осим овог софтвера они су власници софтвера Finale, Garritan, MusicXML, програма за писање нота, коришћење виртуелних инструмената и размену дигиталних
партитура. SmartMusic је интерактивни online образовни софтвер који је намењен
музичким педагозима и ученицима и студентима музике. Примера ради, у САД је
регистровано више од сто хиљада музичких едукатора и шездесет милиона активних
корисника. Овај програм се може користити у школским институцијама, али и у неформалном образовања и раду код куће.95
Како је реч о интерактивном софтверу и учењу на даљину (Distance Learning),
основни предуслов за рад је да наставник и ученик поседују одговарајући рачунарски хардвер, интернет конекцију, лиценциране софтвере и одговарајући интерфејс за
подршку (микрофон за инструмент или глас, квалитетне звучнике, звучну картицу,
MIDI клавијатуру). Пре употребе, у оквиру алатке Settings могуће је дефинисати виртуелни звучни простор у коме се жели вежбати, од концертне дворане до собе за вежбање. Такође је могуће изводити подешавања интонације камертона и начин давања темпа пре извођења. Софтвер нуди виртуелну клавијатуру преко које се могу
увежбавати једноставнији задаци, а може му се приступити у било које време, на
било ком рачунару са интернет конекцијом.96 Софтвер је дизајниран тако да се може
користити и на телефону или Ipad-у, који за сада показују нижи квалитет у односу на
примену на персоналном рачунару.
После инсталације програма наставник има могућност да формира разред
бројности до педесет ученика. Групе се могу формирати и према инструменту који
ученик похађа, и према ансамблима у којима учествује. Апликација пружа могућност дефинисања нивоа и периода реализације одређеног модула као и начина

95
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SmartMusic је до сада добио престижне награде од којих се издваја награда магазина School and
Band Orchestra као најбоље наставно средство за савладавање свирања у Concert Band/Orchestra.
Композиције преузете са интернета могу се користити и два дана без конекције.
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оцењивања. Након уписа ученика и формирања класе, наставник формира Разредни
дневник и креира страницу коју сви ученици могу да виде.

Слика бр. 58 Електронски дневник
Путем ове странице, наставник дефинише програм и задатке за сваког ученика (задатке са конкретним распоредом реализације, предвиђеним временским оквирима за вежбање и слање постигнутих резултата). Могуће је дати препоруке за слушање музике (у виду припреме новог задатка или композиција које су већ обрађене),
шаљу се извештаји о постигнутим резултатима и упутства за даљи рад. Формирањем
и коришћењем електронског дневника наставник прати резултате, креира начин
оцењивања и број бодова, и дефинише оцене које могу бити исказане нумерички,
словно или описно.
Процес комуникације и евалуације се одвија у два смера. Компјутер истовремено оцењује успешност савладане музичке хоризонтале и вертикале. Наставник
може да одабере примере из дигиталне библиотеке или да креира задатке које шаље
сваком ученику понаособ, зависно од напретка или индивидуалних способности.
Осим конкретних примера, ученици добијају и унапред дефинисан период за увежбавање задатака (композиција), а после сваке интерпретације резултате и смернице.
Поред евалуације изражене у процентима, уколико је задати музички пример тачно
изведен, ученици добијају и конкретне визуелне и аудио информације. За свако извођење SmartMusic креира аудио запис, омогућавајући преслушавање извођења, уношење корекција и самоевалуацију. Исто тако, ученик има могућност да приликом
преслушавања дизајнира однос пратње и своје деонице, у виду музичког „микса“.
Коначно, када је задовољан неком од верзија извођења, најбољу може да пошаље
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наставнику у виду MP3 фајла. Наставник нема податке колико пута је ученик понављао одређену композицију и колико времена је потрошио да дође до свог најбољег
резултата. Могућност снимања иницира код ученика, као и код играња, нове покушаје док се не постигне што бољи резултат. Ученици, већ на основу процентуалног
постигнућа приказаног после сваког покушаја, знају и до ког нивоа су стигли и коју
оцену могу да очекују. Приказ резултата мотивише ученика за поновно извођење,
развија одговорност, самоевалуацију и самоконтролу. Урађени домаћи задатак (снимак) и постигнути резултати (Assesment) шаљу се путем имејла наставнику. Паралелно са аудитивном информацијом ученик добија и графичку у виду приказа тачних и погрешно интерпретираних тонова композиције која се увежбава.97 Коначно,
ученик бира свој најбољи резултат, који је забележен аудитивно и визуелно и шаље
наставнику.
На основу добијених резултата (проценти, снимак, слика партитуре) наставник нумерички и описно оцењује учеников рад. Уколико је резултат задовољавајући,
наставник шаље ученику нове примере за даљи рад на подизању нивоа вештине
музичке интерпретације, али и уживања у новим делима. Уколико резултат није на
задовољавајућем нивоу, наставник у писаној или аудио98 форми шаље инструкције.
Такође, помоћу софтвера који садржи сет техничких вежби за савладавање одређене
проблематике (свирање лествица, мотива, одређених скокова, интервала, ритмичких
фигура и друго), могуће је помоћи ученику у савладавању одређеног примера. Уколико постоји одређени део композиције у коме ученик учестало прави грешке, може
се издвојити само то место и увежбавати. Према томе, у пољу Location, дефинишу се
бројеви тактова које треба посебно увежбати, а укључивањем опције Loop, тај део ће
се понављати онолико пута колико ученик има воље и концентрације да постигне
коначни циљ и одсвира деоницу тачно. Наставник има могућност и да описно даје
педагошке смернице и валоризује постигнуте успехе, рад и залагање ученика. Посебно треба нагласити да SmartMusic представља једну од највећих дигиталних и
интерактивних музичких библиотека. Библиотекачки фонд садржи више хиљада
композиција из области уметничке, џез, популарне, филмске, духовне, традиционалне као и музике из анимираних цртаних филмова. На првом месту налазе се компо97
98

Када се ради о примерима за дувачке инструменте, ученици могу добити и инструкције у виду графичких приказа поставке прстију на инструменту – грифове.
SmartMusic нуди могућност да наставник сними одређене вежбе, и пошаље ученику као инструкцију. Такође, може се снимити и говорна порука којом се објашњава одређено место у партитури
које ученик није савладао.
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зиције за соло инструменте, хор, различите типове оркестра (Band&Orchestra – симфонијски, гудачки, џез), и камерних састава. Дигитална библиотека садржи више од
50 књига и приближно 70.000 вежби и композиција различитих издавача Оваква
дигитална библиотека данашњој музичкој омладини пружа велике могућности. Мало
је ученика који у својој кући, или свом месту пребивалишта имају библиотеке или
књижаре у којима се у штампаној форми могу изнајмити или купити композиције у
оваквом обиму. Са друге стране, велики број ученика поседује компјутере, таблете,
телефоне или друге уређаје који се могу повезати на интернет, а самим тим и доћи
до дигиталних библиотека, композиција или примера за вежбање музике. Репертоар
је изузетно богат и градиран према нивоима свирања и певања. Пре извођења готово
сваке композиције постоји образовни део који ученику пружа основне информације
о композитору и сâмој композицији.
Поред композиција софтвер садржи широк спектар уџбеника базираних на
различитим школама и методама различитих аутора (Method Books). Уџбеницима су
покривени и читави курсеви за савладавање одређене музичке вештине, од почетка
музичког описмењавања и поставке технике свирања, до сложених музичких дела.
Курсеви и уџбеници су намењени за све класичне дувачке, жичане и ударачке инструменте, али и за вокалне солисте и хорске певаче. Уз уџбеничку литературу могу
се користити дигиталне радне свеске са примерима за увежбавање и савладавање
одређених музичких појава. Радне свеске садрже примере за увежбавање класичних,
џез и блуз лествица, интервала, арпеђа, затим ритмичке примере, диктате за рад по
слуху (развој класичног и џез слуха) и вокализе. Такође, оне садрже илустрације
поставки руку и начина произвођења тона (акорди на гитари, грифови за гудаче и
дуваче, артикулације и друго), аудитивне инструкције тутора, као и курсеве за развој
вокалне технике певања и читања с листа и савладавање теорије музике у оквиру
џеза. Може се рећи да су уџбеници за учење свирања одређеног инструмента боље
конципирани и дизајнирани него понуђени уџбеници за савладавање музичке писмености и певања с листа.
На насловној страни налазе се претраживачи музичких дела. Дела се могу
бирати преко алатки Find Music, My Libary или Playlist коју корисник сам креира.
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Слика бр. 59 Дигитална нотна библиотека
Једном изабране композиције из глобалне библиотеке (Home) аутоматски се
региструју и разврставају по категоријама дефинисаним у бази података сваког корисника понаособ (My Library), тако да ученик приликом покретања програма брзо
налази композиције које увежбава или оне које је већ савладао.
4.4.2 SmartMusic у процесу музичког описмењавања
Софтверски пакет осим композиција различитих жанрова и аутора укључује и
уџбенике за учење свирања и певања. Такође, нуде се и уџбеници за савладавање
свирања и певања с листа (Another 90 days to Sight Reading Success), али и курс у
оквиру самог софтвера (Sight-Reading Exercises, Level 1-10, Sight Singing Made Acessiblle, Readable, Teachable, Vol. 1, Sing at First Sight, Level 1).
Међутим, понуђени курсеви, посматрани са методичког аспекта наставе музичке писмености нису конципирани на начин који би одговарао нашој наставној
пракси. Наиме, почетне лекције ослањају се на интонирање лествице и тоничног
трозвука, или дурског трихорда који се поступно проширује (тетрахорд, пентахорд,...), до лествице,99 без систематске поставке тонова. Такође, сет заступљених
вежби није устројен у складу са основним дидактичким принципима. Присутни су и

99

Аналогно методичким поставкама на којима се заснивају књиге за солфеђо аутора Боривоја
Поповића.
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велики скокови у програмским садржајима и тражи се од ученика исувише брз напредак у савладавању градива.
Паралелно са понуђеним музичким делима и етидама за савладавање одређене
музичке вештине, веома важна могућност коју SmartMusic пружа наставнику јесте да
може сâм да креира вежбе и композиције. На овај начин отвара се могућност да
наставници имплементирају примере које планирају да обраде са ученицима у оквиру
школских часова или да их предвиде за домаћи рад. Оваква могућност обезбеђује се
помоћу алатке Finale – Created Files, односно помоћу програмa за писање нота (Finale).
После унетих нотних примера у програму Finale, помоћу опције Export формира се
фајл са екстензијом .smpx која омогућава имплементицију у базу у оквиру My Libary и
алатке Finale – Created Files.100 Исти принцип уношења примера примењује се на све
наставне дисциплине које обухвата процес музичког описмењавања.
Захваљујући овим образовним и услужним софтверима и њиховој компатибилности, створена је могућност да наставник, на једноставан начин и без познавања
иједног програмског језика, формира документе и њима оперише. Свакако, може се
рећи да постоји извесна језичка баријера, с обзиром на то да је софтвер креиран само
на енглеском језику. Међутим, иконичка решења и дизајн пружају могућност релативно једноставног коришћења и наставнику и ученику, с обзиром на то да је већина
садржаја презентована на универзалном западно европском нотном писму.
Софтверски пакет обухвата више дисциплина у области мелодике. Како почетак музичког описмењавања у нашој средини подразумева поставку основних тонова
помоћу песама-модела Миодрага А. Васиљевића, они се са лакоћом могу имплементирати у софтвер постајући интегрални наставни материјал (I).

100

Нотни примери који се унесу у поље Finale – Created Files могу бити само три дана. Пожељно је
формирати нову датотеку и снимити и у фолдер Play list, у коме је неограниичено временски трајање складиштења.
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Слика бр. 60 Модел Ми идемо преко поља у софтверу Finale 2014

Слика бр. 61 Модел Ми идемо преко поља у софтверу SmartMusic
На овај начин, на једном месту, могу се наћи сви песме-модели (Васиљевић,
1950) и музички примери који су у функцији процеса музичког описмењавања и који
се налазе у актуелној уџбеничкој литератури за наставу солфеђа на простору Републике Српске101 – (5).

101

Васиљевић, М.З., Александровић, В., Поповић, М. (2001). Солфеђо за први и други разред основне
музичке школе. Завод за уџбенике и наставна средства. Српско Сарајево.
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Слика бр. 62 Модели Миодрага Васиљевића у софтверу SmartMusic
Сви модели, као и остале музичке илустрације за усвајање и савладавање
основа музичке писмености, најпре се изводе по слуху а затим солмизацијом, док се
нe науче напамет и доведу до аутоматизма. Смер наставе у овој етапи је обавезан,
звук–слика–тумачење. Стога, у првој фази поставке основних тонова, трајања или
било које друге музичке појаве у процесу музичког описмењавања, наставник помоћу свог гласа и инструмента врши прву презентацију одређеног модела, или мелодијског клишеа стварајући прве музичке импресије за поставку музичке хоризонтале
и вертикале. С обзиром на то да софтвер нуди могућност да се било која композиција
која је у MP3 формату учита и емитује, ученици имају могућност да и код куће, уз
снимак, слушају и вежбају примере обрађене на часу.

Слика бр. 63 Модел Ми идемо преко поља у MP3 формату
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Према томе, наставник има могућност да ученицима пошаље студијски снимак композиције која се обрађује (или треба да буде обрађена у наредном периоду),
може да сними своју интерпретацију, као и да сними и интерпретацију самог разреда. Наведена карактеристика софтвера даје могућност да, уколико је ученик изостао са часа, добије исти, путем имејла, на свој персонални рачунар. У исто време
отвара са и институционална и ванинституционала могућност учења на даљину
(Distance Learning). И са овим композицијама у MP3 формату могу се вршити одређене акције, у виду мењања темпа и транспоновања у други тоналитет. Мана ове
опције је у томе што не нуди у исто време и нотну слику.
Након поставке основних тонова и усвајања одређеног броја музичких појава
и појмова уводи се рад на певању с листа. Развијање ове вештине и знања могуће је
само уколико се задаци остварују двосмерним радом на релацији звук–слика, и
уколико се синхронизовано обрађују сви елементи које обухвата настава музичке
писмености.

Слика бр. 64 Пример за певање с листа С. Павловић
У софтверу SmartMusic постоји више опција и компоненти које се могу подешавати у креирању задатака и приликом самог вежбања. На пример, уколико задати
темпо не одговара нивоу свирања/певања свих ученика у разреду, он се може кориговати у складу са степеном и вештином извођења сваког ученика понаособ. Поступно, и уз константно и систематско вежбање, може се доћи до оригиналног темпа.
Када је у питању о темпу, дело се може увежбавати са и без метронома и може се
изабрати начин давања темпа у припремном такту (говор, откуцаји). Такође, пре
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почетка извођења могуће је проверити штимовање инструмента (помоћу дигиталног
штимера), и подесити ниво пријемног сигнала путем микрофона.102

Слика бр. 65 Дефинисање софтверских компоненти за рад на певању с листа
После извршених припрема, aктивирањем поља Start Take приступа се извођењу примера кога ученик може да провежба и без стартовања „покретног“ нотног
текста. Дакле, после одсвираног дела, на екрану су зеленом бојом приказани тачно
одсвирани тонови, а црвеном бојом, ритмички или интонативно, погрешни. Ученик
добија визуелну информацију о томе да ли је био ритмички прецизан, који тон је био
тачно интерпретиран, а који погрешно. На основу ових информација ученик у следећим покушајима ради на корекцији евидентираних грешака. На овај начин, компјутер добија улогу „виртуелног“ наставника.

Слика бр. 66 Приказ одговора приликом рада на певању с листа
Следећу фазу интерпретације представља дефинисање начина увежбавања са
или без пратње (Accompaniment). У оквиру менија Traсks, ученик може укључити
опцију My Part и приликом вежбања слушати и „пилот“ инструмент, који изводи
деоницу (фактурни слој) идентичну са деоницом коју ученик треба да савлада.
Софтвер нуди још један начин вежбања у коме ученик има задатак да у извођењу

102

Фирма MakeMusic дизајнирала је посебне микрофоне за инструментално или вокално извођење.
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композиције учествује само на тоновима који су посебно обележени другом бојом.
Вежбање се може подесити на тај начин да се композиција заустави на месту где
треба отпевати или одсвирати одређен тон. Такође, софтвер нуди своје курсеве за
читање и певање с листа. Ученику се, пре певања или свирања, даје интонација у
виду разложеног трозвука и иницијалног тона, те одређени период да прегледа и
анализира композицију (од 15 до 120 секунди), а затим да почне са интерпретацијом.
Код певања с листа може се изабрати регистар гласа као и промена артикулације.
Коначно, у оквиру овог менија се налази и активност оцењивања (Assessment).
Ученик може сâм да одреди када ће укључити ову опцију и започети са самоевалуацијом.
Рад на вишегласном певању (V) може се остваривати на специфичан начин
захваљујући богатом фонду вокалних композиција за различите саставе, од двогласних до мешовитих, мушких, женских и дечјих хорова. Софтвер пружа могућност да
се свака деоница, зависно од опсега и боје гласа, увежбава појединачно, уз могућност слушања осталих или само сопствене деонице – (5).
Будући да се у процесу музичког описмењавања на настави солфеђа користи и
глас, важно је радити и на вокалној техници и лепом певању (Popović, 2002). Софтвер, у оквиру своје дигиталне библиотеке (Exercises), садржи велики број вокализа
(II). Примери за распевавање су у виду глисанда (навише и наниже), лествичних
кретања (дурске, све врсте мола, хроматске, пентатонске, целостепена и умањена
лествица), разлагање акорада (трозвука и четворозвука), разноврсних мелодијских
мотива, као и блуз мотива, џез патерна у хармонској прогресији II – V – I у виду
секвенци и различитим ритмичким груписањима. Све вежбе могу да се транспонују
(навише и наниже) кроз тоналитете или по избору наставника/ученика. Такође,
постоји и велики број вокализа у виду дечјих песама од којих се свака бави
поставком гласа и начина певања. Наставнику/ученику се путем кратких инструктивних текстова пружају јасна упутства за извођење сваке нумере – (II) – (5).
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Слика бр. 67 Вокализа Sing a Joyful Song
Све вокализе садрже богату и разноврсну клавирску пратњу, тако да могу да
буду од помоћи наставнику приликом распевавања ученика – (5)
Вредно је истаћи да се у оквиру неких курсева (Sing and First Sight, Level 1) на
крају сваког нивоа налази етида са клавирском пратњом (VI) – (5).

Слика бр. 68 Етиде с клавирском пратњом Music in the Morning
Када је реч о музичкој пратњи, треба истакнути још једну изузетну могућност
овог софтвера. Ученик, у зависности од композиције, има прилику да вежба уз
пратњу клавира, симфонијског оркестра, хора и других ансамбала. После изабране
композиције, отвара са прозор у коме ученик бира оркестар, ниво тежине композиције и деоницу која је намењена за његов инструмент (на пример виолина). У овом
кораку, пласирају се и информације о композитору, композицији и аранжеру. Могућност стављања ученика у виртуелни звучни простор целог ансамбла, у коме он
изводи своју деоницу из нотног текста, даје велику мотивацију и жељу за поновним
свирањем/певањем и вежбањем а ученик се привикава на улогу у ансамблу и
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припрема се за пробу уживо. Оваква врста припреме за заједничко учествовање до
сада није постојала чак ни у живој педагошкој пракси – (5).
Са становишта Комбиноване функционалне методе, недостатак овог софтверског пакета у раду на примерима из области мелодике огледа се у већ формираним
курсевима који су засновани на релативном именовању тонова и на принципима
лествичних метода.

Слика бр. 69 Пример лествичне методе и релативног именовања тонова
Будући да софтвер приликом репродукције примера не региструје начин именовања тонова, овај недостатак не умањује генерални степен имплементације у
наставни процес по наведеној методи.
Паралелно са поставком основних тонова ради се и на савладавању музичке
хоризонтале тј. музичког ритма. Рад на ритму се, кроз понуђене курсеве SmartMusic,
реализује путем мануелне репродукције (куцањем или свирањем неког ударачког
инструмента) (V). Вежбе су исписане на једној линији почев од четвртине ноте (као
основне јединице бројања) ка дужим и краћим трајањима. Треба нагласити да
софтвер у оквиру ових вежби региструје и препознаје само звукове интерпретиране
„куцањем“ једном руком (или тапшањем са обе). Од ученика се тражи да у почетној
настави, без помоћи друге руке, буду у стању да одржавају равномерну пулсацију и
задати темпо. С другог аспекта, овакав рад утиче да се ученици од самог почетка
навикавају на слушање и интерпретацију уз дигитални метроном који нуди сам
софтвер. На овом месту требало би указати на то да постоји и визуелни курсор за
праћење нотног текста, који није баш најбоље конципиран. Нажалост, не постоји
могућност да се курсор искључи.
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Слика бр. 70 Рад на мануелној репродукцији ритма
Без обзира на то што постоји могућност креирања нових примера, није могуће
кориговати наведени недостатак софтвера. У примерима који садрже исписану деоницу за одржавање пулсације (двослојним ритмичким примерима), може се искључиво изводити само једна деоница што не одговара нашој почетној настави. Свакако,
у другој, вишој, фази утврђивања ритмичких врста и фигура овакав вид рада је
апсолутно примењив – (4).
Други елемент који обухвата настава ритма у нашој средини је равномерно
читање (II). Усавршавање у оквиру овог типа вежбања може бити од користи само
уколико су етиде конципиране уз поступни раст тежине и уколико се ученицима не
допуштају регресивни покрети (враћање погледа), код начињених грешака у изговору (Васиљевић, 1996). И у реализацији ове дисциплине могуће је искористити
потенцијале и техничке могућности софтвера.
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Слика бр. 71 Пример за рад на равномерном читању
Подешавањем темпа и праћењем курсора, ученици се навикавају да гледају
унапред.103 – (4).
Вежбања осталих ритмичких дисциплина попут мануелне репродукције, читање по принципу Дандело и ритмичко читање (парлато) (III), могуће је остварити уз
помоћ овог софтвера.

Слика бр. 72 Вежба по принципу Дандело у софтверу SmartMusic
Функција Transpose даје могућност једноставног транспоновања примера, те
се вежбе овог типа, лако, једноставно, преносе и на друге тонске висине које су
планиране наставним програмом у почетној настави. Свакако, извођењем етида и у

103

Важно је поменути да за потребе наше наставе постоји сврсисходнији софтвер. Видети у поглављу
SightReadingFactory у процесу музичког описмењавања.
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бас-кључу доприноси се трајној фиксацији тонских висина у линијском систему.
Такође, наведени примери (првенствено ритмички диктати), представљају истовремено и припрему за рад на мелодијско-ритмичким диктатима који се увежбавају по
на начин који је код нас преузет из праксе романске школе.104 Вежбања по принципу
Дандело обезбеђују континуирани развој гласовне репродукције ритма, тактирања,
аудитивног и визуелног опажања ритмичких фигура и метра – (5).
У корелацији са равномерним читањем и мануелном репродукцијом, врши се
припрема за најсложенију дисциплину у области ритма парлато (IV), којим се развија вештина читања нота и разумевања музичког садржаја. Коришћењем примера из
SmartMusic-а или оних креираних од стране наставника, може се кроз тренинг брзог
и лаганог читања нотног текста (у једном и више линијских система) утицати на ширење очног фиксационог поља и развијање погледа унапред. Ипак, мора се напоменути да курсор који има функцију да води поглед унапред, у почетној настави не
гарантује да се ученик неће враћати на текст уназад који остаје видљив за време
извођења.105 Такође, овај едукативни софтвер не региструје гласовну репродукцију
(само тонске висине са одређеном фреквенцијом), те се она не може ни евалуирати
од стране компјутера односно ученика или наставника. Без обзира на ограничења,
SmartMusic је одличан софтверски пакет за развој читања с листа, али и инструменталног и вокалног певања с листа. Овај софтвер може представљати једно од бољих
решења за превазилажење проблема (не)корелације наставе солфеђа са инструменталном и вокалном наставом. Имплементацијом примера из прописане уџбеничке
литературе за инструменталну и вокалну наставу, наставник солфеђа имао би могућност да примере који се обрађују на наведеној настави коначно има на једном месту.
У зависности од групе, или појединца те задатог програма, може се истовремено
кроз два предмета обрађивати исто дело.
Уосталом, рад на парлату, као и комплетан процес музичког описмењавања на
настави солфеђа, има задатак да кроз своје дисциплине учествује у стварању музички писменог музичара – (4).
Један од основних функционалних задатака наставе солфеђа јесте спајање
звука и слике. После добро усвојеног музичког примера у виду музичке перцепције,
интонирања и запамћивања, прелази се на његову визуелизацију. Паралелно са
вокалном (мануелном) интерпретацијом, с циљем спајања звука и слике, почиње и
104
105

Романски начин рада на диктатима базира се на свирању двотактних музичких целина.
Видети у поглављу SightReadingFactory у процесу музичког описмењавања.
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рад на опажању и интонирању прво група тонова (II), а затим и појединачних тонова
(I). У овој дисциплини (увод у рад на диктатима и певању с листа) ученици на основу звука и нотне слике треба да препознају дате мотиве. Наставник исписује два до
три примера која им свира, а ученици препознају о ком се мотиву ради.

Слика бр. 73 Рад на препознавању мотива у софтверу SmartMusic
Уколико је дат погрешан одговор, ученицима се исти репродукује на инструменту или помоћу SmartMusic-а. Уколико је одговор био тачан, ученици га понављају солмизацијом уз пратњу наставника или софтвера – (5)
Софтвер не обухвата и не даје могућност рада на препознавању и интонирању
двозвука, трозвука и четворозвука (III – V) – (1).
Са становишта рада на диктатима SmartMusic не нуди посебне могућности (IIV) – (1). Може се издвојити једино рад на диктату по принципу ехо система. У оквиру базе примера (Exercises) налази се подручје под називом Samples (семплови, узорци, модели), Blues Liсks и вежбања Play by Ear (I) – (3).
Ове вежбе представљају усмене диктате, у којима софтвер задаје тему у трајању од једног такта, коју ученик треба одмах да отпева или одсвира у темпу. Дакле,
ради се о певању и свирању по слуху – покретна трака. Ученик добија само почетни
тон. Ова могућност може да се искористи и за писмене диктате.
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Слика бр. 74 Рад на усменом диктату
У исто време, на овај начин је омогућен рад на развоју музичке меморије.
Провера напамет научених композиција може се остваривати помоћу примера у
којима постоји могућност изабора пратње, где деоница коју изводи ученик није видљива, тако да је он приморан да свира напамет. Такође, за свирање напамет довољно је да се изабере инструмент (који не свира ученик), и провера запамћеног музичког материјала је остварива. Посебно су добре композиције које имају клавирску
пратњу, тако да се ученик навикава да прати и партитуру корепетитора.
Рад на теорији музике није обухваћен овим софтвером (1).
Развој музичког мишљења, музичко стваралаштво и развој креативности могу
се остварити у оквиру музичких импровизација у области џез музике (Jazz-Improvisation). Аутори образовног софтвера нуде аудио и исписану хармонску пратњу
(прогресију), на основу које ученик треба да импровизује. Вежбе су конципиране на
тај начин да ученик може да импровизује буквално од једног тона до сложених мелодијско-ритмичких импровизација, зависно од нивоа стечених вештина и знања. Овакав принцип се може искористити у раду на музичком стваралаштву у нашем образовном систему. Наставник може да уноси примере и креира задатке на каденционим
обртима, на основу којих ученик импровизује (Павловић, 2017а).
Прилагођавање ове опције почетној настави и нашем музичком наслеђу могло
би да се на почетку одвија од исона, затим преко импровизације на народном трихорду Ре-Ми-Фа, ка проширивању амбитуса упоредо са поставком основних тонова
(Милетић, 2018) – (5).
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Слика бр. 75 Рад на импровизацији у софтверу SmartMusic
Такође, могу се креирати импровизације или примери у виду музичких допуњалки базираних на каденционој формули T – S – D – T – (5).

Слика бр. 76 Рад на допуњалкама у софтверу SmartMusic
Кроз софтвер је могућ рад и на двогласном извођењу хомофоних и полифоних
примера.
4.4.3 Анализа, класификација и валоризација дисциплина
На основу анализе садржаја софтвера извршена је класификација и евалуација
модула према елементима рада по Комбинованој функционалној методи на следећи
начин:
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Табела бр. 6 Применљивост софтвера SmartMusic
Елемент
наставе

Мелодика

Ритам

Диктат

(Мелодијски)

Интонација
(интонирање и
опажање)

Теорија
музике
Дечје музичко
стваралаштво

Елемент рада
у оквиру
софтвера
SmartMusic

Дисциплина

I Поставка основних
тонова – рад на моделима
II Рад на вокализама и
лепом певању
III Певање интервала
IV Интонирање акорада
V Рад на вишегласном
певању
VI Етиде са клавирском
пратњом
VII Певање с листа
I Поставка ритмичких
трајања
II Рад на равномерном
читању
III Принцип „Дандело“
IV Ритмичко читање –
парлато
V Мануелна репродукција
ритма
VI Ритмички диктати
I Мелодијски –
једногласни диктат – ехо
систем
II – V Мелодисјки
двогласни и вишегласни
диктати
I Опажање појединачних
тонова
IIРад на препознавању
мотива
III – V Рад на интонирању
и опажању двозвука и
вишезвука

Вредност
по скали
Ликертовог
типа

Аритметички
просек
профила
елемента
наставе

5
5
5
5

5

5
5
5
5
4
3.83

5
4
4
1
3

1.33
Р+М=1.16
1
1
5

1.40

1
1

I Рад на допуњалкама
II Рад на импровизацији

5
5

1
5
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На основу класификације тематских јединица софтверског пакета SmartMusic,
према елементима рада који се реализују на настави музичке писмености и броју
дисциплина које софтвер садржи, успостављен је следећи редослед: Ритам (6), Мелодика (5), Диктати, ритмички и мелодијски (3), Интонација (2), Дечје музичко стваралаштво (2), и Теорија музике (0). На основу квантитативног односа броја дисциплина
које обухвата софтвер, рад на ритму и мелодици је доминантан, а самим тим и смер
наставе од нотне слике ка звуку, односно од визуелног опажања ка аудитивној/кинестетичкој репродукцији.
На основу добијених резултата и валоризацији степена применљивости дисциплина које подржава софтвер SmartMusic у процес музичког описмењавања установљене су следеће оцене: Мелодика (5.00), Дечје музичко стваралаштво (5.00),
Ритам (3,83), Интонација (1,40), Диктати, ритмички и мелодијски (1,16) и Теорија
музике (1). Оцене указују да, по степену применљивости у настави музичке писмености, апликација SmartMusic најбоље резултате даје у областима рада на мелодици,
дечјем музичком стваралаштву и ритму.

Слика бр. 77 Графички приказ евалуације софтвера SmartMusic
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4.4.4 Закључак o мoгућнoсти примeнe сoфтвeрa SmartMusic
Примена образовног софтвера SmartMusic представља могући вид иновацијe и
модернизацијe не само у изради домаћих задатака, већ и целокупне наставе у оквирима музичких школа.
Оваква дидактичка иновација манифестује се кроз иновације у начину остваривања задатака и могућности коришћења нових садржаја и примене савремених
наставних средстава, и могла би да утиче на промену методике вођења наставе,
креирања домаћих задатака и на побољшање остваривања образовних, функционалних и васпитних задатака у самосталном раду ученика.
Како се у софтвер може унети било који музички пример, отвара се могућност
да се SmartМusic, као помоћно наставно средство, имплементира у процес музичког
описмењавања на нашим просторима. Софтвер се може користити од поставке
тонских висина и трајања до ритмичког читања и певања са листа.
У фази поставке музичке хоризонтале и вертикале, осим софтвера, важну улогу у овом процесу имају и савремена мултимедијална помоћна наставна средства,
интерактивна табла (Braunović,2010), пројектор, компјутер или таблети (телефони)
који се могу користити и у образовне сврхе. На овај начин, наставник рационализује
време исписивања примера на табли, а ученици, у виду електронског уџбеника пред
собом имају читко исписан пример.
Софтвер даје и могућност да се композиције учитају (Download), и буду доступне ученику три дана, без конектовања на интернет. Последњи претраживач, под
називом Playlist, приказује композиције које су коришћене и даје могућност креирање нове листе.
На крају, захваљујући ИКТ и на основу приказаних карактеристика може се
констатовати да софтвер SmartMusic има могућност да утиче на квалитетнију повезаност наставника и ученика и њихову бољу комуникацију с циљем постизања најбољих резултата у домену наставе музичке писмености.
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4.5 Sight Reading Factory у процесу музичког описмењавања
Један од главних циљева процеса музичког описмењавања оспособљавање
ученика да путем гласовне или мануелне репродукције интерпретира нотни текст и
да звук који чује свесно идентификује у складу са основном максимом музичке
писмености: „pevaj kako je napisano i piši kao što čuješ“ (Vasiljević, 2006). На врху
пирамиде процеса музичког описмењавања налазе се дисциплине певања и читања
са листа. Успех у њиховом савладавању зависи од квалитета наставе музичке писмености која се треба да се базира на методским поступцима заснованим на савременим научним достигнућима из педагогије, психологије и методике наставе солфеђа.
Дакле, предуслов за стварање квалитетног интерпретатора нотног текста је успешно
савладавање великог броја наставних дисциплина које трасирају пут ка највишим
музичким вештинама интерпретатора уметничких музичких дела. Осим савладавања
сваке наставне дисциплине појединачно, потребно је остварити и интеракцију и
синхронизацију између њих.
Ритмичко читање (парлато) представља посебну дисциплину у настави ритма.
Ово је једини је вид рада који обухвата анализу целокупног нотног текста и свих
ознака које га прате. Улога парлата у курикулумима музичких школа огледа се и у
убрзавању процеса наставе инструмента. Развој парлата мора да тече оним процесом
којим се развија техника читања класичног текста. Највећи број софтвера је програмиран за савладавање и увежбавање појединачних дисциплина. Уколико садрже рад
на певању и/или читању с листа, обично су то примери скромних захтева и дужина,
без динамичких, артикулационих и других музичких ознака неопходних за интерпретацију на уметничком нивоу. Софтвер који представља добар пример за рад на
овим дисциплинама зове се Sight Reading Factory.106
4.5.1 Опште карактеристике софтвера
Већина методских новина у настави музичке писмености проистекла је из
праксе и практичне потребе за лакшим и бољим извођењем музике. Софтвер Sight
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Поред софтвера Sight Reading Factory може се издвојити и софтвер Piano Maestro by JoyTunes
помоћу кога се може радити на читању с листа свирањем на клавиру или клавијатури.
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Reading Factory (SRF) не представља изузетак од овог правила.107 Анализирајући
елементе које обухвата наведени софтвер са становишта Комбиноване функционалне методе, може се констатовати да садржи само по један елемент из области мелодике и ритма.108
Софтвер је програмиран да аутоматски, или на основу унетих података, креира музички привлачне примере за певање и читање с листа који се базирају на хармонским, контрапунтским и формалним правилима уметничке и џез музике. Дакле,
иако су музички примери компјутерски генерисани, може се рећи да су изузетно
реалистични, логични и музикални. С обзиром на то да је реч о компјутерском исписивању нотног текста и приказа на екрану, читкост примера је неупитна, за разлику
од неких штампаних публикација или, на нашим просторима најчешће присутних,
лоших копија. Такође, када се говори о читкости може се указати на то да се
примери могу изводити у оквиру учионица на настави солфеђа, на интерактивној
табли или монитору који се налази испред ученика као и на заједничким пробама
оркестра или хора. Анализом и конкретним интерактивним тестирањем закључујемо
да је и читљивост веома сложених музичких садржаја креираних од стране SRF на
завидном нивоу. Изузетно важна и квалитетна опција коју поседује ова апликација
огледа се у аутоматском компоновању примера. Број инструктивних етида за певање
и читање са листа фактички је неограничен.109 Овакав софтвер, у коме рачунар сам
компонује примере, представља уједно и електронски уџбеник који истовремено
штеди време и наставнику и ученику у потрази за новим вежбањима за рад на овим
дисциплинама.
Апликација садржи више опција за избор и подешавање вежби. На првом
месту, корисник може изабрати ансамбл (вокални/инструментални) или соло инструмент тј. одређене деонице које жели да чита или пева.
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Софтвер Sight Reading Factory настао је 2011. године у Сједињеним Aмеричким Државама. Диригент Дон Крафтон (Don Crafton), је у сарадњи са локалним програмером почео да за потребе свог
дувачког оркестра ствара софтвер који би олакшавао читање партитура, и садржао богат и неограничен број примера за читање с листа и тиме им омогућио лакшу доступност.
https://www.musicedmagic.com/music-technology/a-new-wave-in-music-sight-reading-sightreadingfactorycom.html by Jayson Gerth
108
Остале елементе наставе музичке писмености, диктате, интонацију, теорију, ритам и дечје музичко
стваралаштво не обухвата (1). Такође, и у раду на мелодици и ритму не обухвата супкатегорије од
I-IV - (1).
109
Кликом на опцију Generate Sight Reading, софтвер сваки пут компонује нови пример.
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Слика бр. 78 Избор инструмента, вокалног регистра или ансамбла за рад
Приликом избора ансамбла софтвер може приказати комплетну партитуру
(све деонице), или само неку од деоница у унисоном облику. Након избора деонице,
следи избор ритмичке мере, дужине примера и тоналитета у коме се жели вежбати
(слика бр. 79). За свако вежбање постоји више нивоа, од почетног рада на читању и
певању (поступно кретање, мали амбитус, једноставни и кратки ритмички токови),
до веома сложених примера намењених универзитетској настави (комплексни
ритмичко-мелодијски примери са скоковима и свим музичким ознакама). У оквиру
избора нивоа постоји опција која омогућава да, избором ритмичких трајања, пауза и
фигура за које се жели да их компјутер генерише, корисник дефинише сложеност и
тежину музичких примера на којима планира да ради. Технички гледано, ритмичко
читање и певање са листа реализују се помоћу микрофона.

167

Слика бр. 79 Дефинисање музичких параметра примера за рад – Слика 2
Поред наведеног, наставник/ученик може да одреди време потребно за анализу примера пре извођења (Countdown Timer), као и темпо. Програм нуди опцију да се
у оквиру почетне наставе, у зависности од методе наставе солфеђа, исписују испод
нота солмизациони слогови (апсолутно или релативно именовање), абецеда или
бројеви.110
Са становишта наставе солфеђа и инструмента, веома корисна опција је Disappearing Measures. Активирањем ове алатке бришу се прочитани/отпевани музички
садржаји (тактови) после времена које наставник или ученик унапред дефинишу.
Предвиђено време за читање или певање сa листа одређује се и у зависности од
задатог темпа композиције (слика 3). Како нотни запис нестаје са екрана, јасно је да
се не допушта регресија, исправљање грешака, него се утиче на то да се погледом
стално иде унапред.111 Радом на развоју погледа унапред, поступно и истрајно, треба
тежити да се „jednom fiksacijom oka posmatraju celine, a ne detalji, odnosno, ne pojedine
figure koje pripadaju jednoj jedinici brojanja, već celine unutar takta i kasnije unutar jedne
muzičke fraze koja može da se prostire i van taktne crte“ (Vasiljević, 2006:195). Како је
читање истовремено и вештина од изузетног значаја за постизање брзине неопходне
за професионалног, професионалном, писменом музичару, од изузетног значаја је

110
111

Наведени поступак приликом увежбавања примера за ритмичко читање и певање може се често
срести као помоћно средство које ученици самостално примењују у свом раду.
Ово је једно од основних правила приликом савладавања читања (литерарног или музичког
текста), и тренинга погледа удесно.
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важно предано неговање и развој овакве психофизичке вештине. Постизање високог
нивоа вештине читања и певања са листа захтева константно и систематски организовано вежбање. Предуслов за стицање технике и брзине читања су јасноћа и добро
разумевање и схватање прочитаног текста уз поштовање смера виђење-схватање-репродукција.

Слика бр. 80 Хорска композиција са укљученом опцијом Disappearing Мeasures
Помоћу алатке Settings може се лако мењати ниво или било која друга компонента у раду. Може се бирати кључ и подешавати опсег деонице. За разлику од
апликације SmartMusic, могу се својевољно укључити/искључити курсор за праћење
нотног текста и метроном. После једном интерпретираног примера, кликом на
Another One у менију, софтвер аутоматски генерише нов пример који је у складу са
параметрима који су подешени за ниво на коме се вежбање остварује. Могуће је и
ограничити број покушаја на једном нивоу, с тим што ученик сваки пут добија нов
пример. На овом месту требало би истаћи да у оквиру софтвера постоје већ дефинисани курсеви и нивои (6 нивоа) као и систем евалуације који процењује и валоризује
знање ученика, те на основу постигнутих резултата, у виду игре, дозвољава прелазак
на следећи ниво.
Софтвер је дизајниран за рад у школи и код куће. Наставници могу да креирају разреде (ансамбле), електронске дневнике, сопствене примере и путем ИКТ
шаљу ученицима. Примери се могу прилагодити сваком полазнику понаособ, у
зависности од његових способности и вештина. Приликом самосталног креирања
вежби требало би се придржавати неких од основних методских поступака у развоју
читања с листа. Не треба користити примере са недовољно сигурно постављеном
ритмичком фигуром и метричком формом, већ уводити једну по једну, поступно;
градиво је потребно понављати ради стицања веће рутине и обезбеђивања трајности
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знања новог градива; требало би повезивати слику и звук кроз све видове рада; у
настави би требало успоставити синхронизацију опажања и репродукције.
Као код већине едукативних софтвера, и SRF има могућност да врши
евалуацију. На основу нотних примера и снимака које наставник добија од ученика,
остварује се оцењивање. Наставник помоћу командне табле (као у електронским
учионицама) може да прати рад по дисциплинама и постигнуте резултате сваког
ученика. Софтвер такође, наставнику може да прикаже процентуалну експлоатацију
сваке појединачне дисциплине резултате које су ученици постигли.

Слика бр. 81 Електронска евалуација ученика
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4.5.2 Анализа, класификација и валоризација дисциплина
Примењујући принципе анализе и валоризације софтвера резултати указују
следеће:
Табела бр. 7 Применљивост софтвера Sight Reading Factory
Елемент
наставе

Елемент рада у
оквиру софтвера
SRF

I – VI Поставка
основних тонова;
Интонирање
лествица, двозвука и
акорада; Етиде с
клавирском
пратњом.

Мелодика

Melodic sightsinging

VII Певање с листа

I – IV Поставка
ритмилчких трајања;
Рад на равномерном
читању; Принцип
„Дандело“;
Мануелна
репродукција ритма

Ритам

Rhythm sight-reading

Диктат
(Мелодијски)

Дисциплина

Вредност
по скали
Ликертовог
типа

Аритметички
просек профила
елемента
наставе

1
1.57

5

1
1.66

V Ритмичко читање
– парлато

5

VI Ритмички диктати

1
1
1

Интонација
(интонирање
и опажање)

1

1

Теорија
музике

1

1

Дечје
музичко
стваралаштво

1

1
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На основу класификације тематских јединица софтверског пакета Sight Reading Factory, према елементима који се реализују на настави музичке писмености и
према броју дисциплина које софтвер садржи, успостављен је следећи редослед:
Мелодика (1), Ритам (1), Диктати, ритмички и мелодијски (0), Интонација (0), Теорија музике (0) и Дечје музичко стваралаштво (0).
Добијена класификација недвосмислено указује да је овај софтвер фокусиран
на поље развоја репродукције у области мелодике и ритма, а да остали елементи
нису заступљени. Конкретно, кроз апликацију је планиран рад развоју певања и
читања с листа уз поштовање смерa наставе од нотне слике ка звуку – од визуелног
опажања ка аудитивној репродукцији.
4.5.3 Закључак o мoгућнoсти примeнe сoфтвeрa Sight Reading Factory
На основу прикупљених резултата валоризације степена применљивости дисциплина које подржава софтвер Sight Reading Factory (по Ликертовој скали), рад на
Ритму (1.66) и Мелодици (1.57) заузимају водећа места, у односу на Диктат (1), Интонацију (1), Теорију музике (1) и Дечје музичко стваралаштво (1) које софтвер не
обухвата.

Слика бр. 82 Графички приказ евалуације софтвера Sight Reading Factory
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Дакле, и по могућности и по степену примене у наставу музичке писмености,
апликација Sight Reading Factory најбоље резултате даје у областима рада на мелодици и ритму. Фактор који је утицао да се знатно смањи оцена за рад на мелодици и
ритму (3) огледа се у недостатку бројних дисциплина које су саставни део у остваривању ових елемената на настави музичке писмености. Посматрајући самостално
дисциплине певање, Melodic Sight-singing (VII), и читање с листа, Ryhthm Sight-singing (V), оне су валоризоване највишом оценом на скали (5), што указује на квалитет
овог софтверског пакета и степена применљивости у реализацији наведених дисциплина. Ипак, како је процес реализације дисциплина певања и читања с листа комплексан, и захтева синергију свих дисциплина које утичу на менталне и психофизичке процесе, може се рећи да су и оне, латентно присутне у оквирима овог софтвера.
Даље, из наведеног произлази да рад на вежбама које подржава SRF није могућ
уколико претходно нису обрађене и савладане све наведене дисциплине (које нису
присутне у анализираној апликацији).
У складу са добијеним резултатима и са становишта наше наставе, SRF
представља савремено мултимедијално интерактивно наставно средство које би се
могло имплементирати приликом утврђивања одређених наставних јединица, а
посебно у раду на певању и читању с листа.
Помоћу овог софтвера може се остварити корелација између солфеђа и других
музичких предмета дефинисаних Наставним планом и програмом за музичке школе.
На тај начин, помоћу ИКТ би се могла постићи суштинска веза између музичких
предмета и побољшати кооперација између наставника који раде заједно. Такође,
овако конципиран софтвер даје могућност одржавања наставе по принципу концентричних кругова, а не линеарно како је то најчешће присутно у традиционалној
настави.
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4.6 Malleus у процесу музичког описмењавања
Malleus 1.0.0.0. представља софтверских пакет који је почео да се развија
2015. године за потребе наставе солфеђа на простору Републике Српске. Аутор софтвера је студент Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци, Хајрудин Мухић.112 С обзиром на то да је софтвер тек у почетној фази развоја, он још није обухватио све наставне елементе, мелодику (1), ритам (1), диктат (1), теорију музике (1) и
дечје музичко стваралаштво (1). Дакле, софтверски пакет Malleus фокусиран је само
на рад на интонацији (интонирању и опажању) и обухвата пет дисциплина:
препознавање појединачних тонова, интервала, трозвука, четворозвука и штимова.
4.6.1 Основне карактеристике софтвера Malleus
Ова верзија софтвера намењена је ученицима музичких школа који су већ
стекли одређена музичка знања и вештине из солфеђа и који желе да их, кроз „тренинг слуха“, унапреде.113 Осим ученика, наведену верзију могу користити и наставници на часу, приликом рада на конкретним дисциплинама које подржава овај
софтвер, а са циљем увођења нових технологија и наставних средстава, мотивације
ученика и њиховог увођења у свет информационо-комуникационих технологија у
области музичког образовања. Основни функционално-практични циљеви овог софтвера су стицање вештина и развој слушних, опажајних и меморијских способности.
Такође, образовно-сазнајни циљеви се остварују и кроз музички интерактивни тренинг путем којег ученици директно повезују и усвајају музичко-теоријске појаве и
појмове.
Прво подручје заступљено у овом софтверу јесте опажање појединачних
тонова.
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Хајрудин Мухић је студент Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци на Студијском
смеру музичка умјетност, одсеци Композиција и Клавир. Као самоуки програмер, који је за потребе наставе у музичкој школи „Саво Балабан“ у Приједору, почео да прави софтвер који директно
подржава наставне дисциплине и актуелне методе рада које се реализују на настави солфеђа на
нашем педагошком простору. Намера је била да помогне не само себи, већ и својим вршњацима у
савладавању одређених дисциплина које директно утичу на рад на диктатима и формирању
професионалног музичара. Актуелна верзија је намењена за оперативни систем Windows.
Софтвер је намењен почетницима, ученицима музичких школа и музичарима који имају потребу
да унапређују слушне вештине.
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Слика бр. 83 Рад на опажању појединачних тонова
Опажање појединачних тонова (Ia) представља једну од најважнијих дисциплина у процесу музичког описмењавања. Паралелно са поставком основних тонова
(помоћу модела), обавезно је укључити рад на овој дисциплини која представља
„стуб процеса музичког описмењавања“ (Васиљевић, 2006:63). Повезивање звука и
слике је један од основних задатака наставе музичке писмености. С обзиром на то да
наставник/ученик у овом софтверу има могућност избора тонова које жели да увежбава, може се апсолутно пратити наставни програм. Дакле, на самом почетку музичког описмењавања, пратећи редослед поставке основних тонова (до-сол-ми-фаре-си-ла-си) могу се поступно формирати и усложњавати вежбе за опажање.114 На
веома приступачан начин, кликом по тоновима (диркама) који се желе опажати,
наставник/ученик формира задатак, а компјутер, на основу случајног избора, интерпретира задате тонове. Као што се види (слика бр. 83), опажање се може проширити
са гласовног на цео регистар клавијатуре (88 тонова). На тај начин ученици се
паралелно уводе у виолински и бас кључ, звучно и визуелно, с циљем трајне фиксације тонских висина у свести и нотних позиција у линијском систему. С обзиром на
могућност одабира било којих тонова, софтвер се може користити за опажање појединачних тонова у било ком тоналитету. (5)

114

На овом месту требало би истаћи да пре рад на опажању појединачних тонова у почетној настави
музичке писмености требало би примењивати рад на опажању група тонова (заснованих на моделима и обрађеним музичким клишеима за поставку музичке хоризонтале и вертикале) као и рад на
препознавању мотива (у којој ученици добијају и звук и слику).
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Поред рада на опажању дијатонских тонова, одабиром хроматских тонова од
а1 до d2 може се радити на опажању апсолутних висина (Iб) као једној од наставних
дисциплина које се примењује на нашем простору, а о којима је у претходном
излагању већ било речи. (5)
Софтвер нуди могућност ограничавања броја тонских висина за емитовање
као и подешавање временског размака између тонова у репродукцији. Пре почетка
вежбања могуће је чути оркестарски штим.115 Након давања одговора путем виртуелне клавијатуре, на екрану се у линијском систему исписује тонски низ који представља тачан одговор.116 На крају опажања на екрану се приказује број тачних и
нетачних одговора.
Софтвер Malleus не обухвата рад на опажању лествичних низова (II) – (1).
Следећа група задатака бави се опажањем двозвука/интервала (III) од слободно задатог тона. Ова категорија обухвата све врсте и величине интервала до октаве.
С обзиром на то да се на лак начин могу изабрати интервали који се желе опажати,
може се применити методски поступак проф. Зориславе Васиљевић на унапређивању
ове музичке вештине. Дакле, на самом почетку, са ученицима треба радити на
опажању звучности интервала сврстаних у две групе, дисонанца–консонанца. После
тога се може прећи на разликовање интервала у оквиру исте групе по звучности.
Како је правило да се у почетној настави, приликом опажања интервала, тонови
репродукују симултано и брзо, наведени софтвер одговара оваквом раду.117

115

116
117

Интонирање оркестарског штима није у складу са наставним програмом. Пре опажања појединачних тонова даје се штим тоналитета у коме се опажају исти. Са друге стране, овакав начин давања
интонације пре вежбања, утиче на кореалацију са инструменталном наставом, и рад на развоју
апсолутног слуха.
Постоји и опција да се одмах прикажу ноте у линијском систему приликом давања одговора.
Поред симултаног (хармонског) извођења, постоји опција за сукцесивну (мелодијску) интерпретацију интервала.
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Табела бр. 8 Приказ консонантних и дисонантних интервала
ТАБЕЛА ОПАЖАЊА ИНТЕРВАЛА
КОНСОНАНТНИ

ДИСОНАНТНИ

Чиста кварта Ч4

Мала секунда м2

Чиста квинта Ч5

Велика секунда в

Мала и велика терца м3 и В3

Тритонус

Мала и велика секста м6 и В6

Мала и велика септима м7 и В7

Следећа фаза представља разликовање интервала по звучности – чистих интервала, „празних“ (ч4 и ч5), и консонантних који представљају паралелна кретања
(терце и сексте).

Слика бр. 83 Рад на опажању интервала
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После наведених фаза прелази се на опажање врсте интервала. Од дисонантних (који се лакше опажају) до консонантних. Свакако, сва даља вежбања потребно је водити у складу са јасно дефинисаним методским поступцима проф. Васиљевић који се примењују у „живој“ настави на нашем простору. За разлику од рада
на опажању појединачних тонова, ученик има могућност да одмах добије повратну
информацију о тачности одговора као и да, на крају вежбања, добије и коначни
резултат у нумеричком исказу односа тачних и нетачних одговора (5).
Опажање трозвука и четворозвука (IV) је у техничком погледу осмишљен по
истом принципу као и рад на интервалима. У складу са обрађеним градивом на
настави солфеђа могу се примењивати и вежбе које нуди Malleus. У почетним
вежбањима могу се изабрати само молски и дурски трозвук, те са ученицима радити
на упоређивању и препознавању тонског рода (слика 84).118 Софтвер, осим симултане интерпретације акорада, даје и могућност сукцесивног свирања тонова трозвука119 – (5).

Слика бр. 84 Рад на опажању трозвука

118
119

Препознавање тонског рода је дисциплина која је била заступљена на Републичким такмичењима
музичких школа Републике Српске.
Детаљан опис методских поступака за рад на опажању и интонирању акорада погледати у Методика наставе солфеђа II, Зориславе Васиљевић, 1983.
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Последњу дисциплину заступљену у овом софтверу представља опажање
штимова (IV) по принципу који је установила проф. Ана Олујић.120

Слика бр. 84 Рад на опажању „штимова“ – Слика 7
Како је софтверски пакет рађен за потребе наставе у средњим музичким
школама он садржи штимове за све тоналитете. С обзиром на то да процес музичког
описмењавања обухвата мањи број тоналитета, за ову етапу могу се изабрати само
штимови за тоналитете који припадају овој фази рада – (5).

120

Ана Олујић је и развила сопствени систем рада на опажањи и интонирању штимова задатих од
камертона. Видети опширније у: Олујић, А. (1990).
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4.6.2 Анализа, класификација и валоризација дисциплина
Примењујући принципе анализе и валоризације софтвера резултати указују
следеће:
Табела бр. 9 Применљивост софтвера Malleus
Елемент
наставе

Елемент рада у
оквиру софтвера

Дисциплина

Malleus

Мелодика

I–VII Поставка основних
тонова, лествица, двозвука
и акорада, певање с листа,
етиде с клавирском
пратњом

Ритам

I – VI Поставка
ритмилчких трајања;Рад на
равномерном читању;
Принцип „Дандело“;
Мануелна репродукција
ритма;
Ритмичко читање –
парлато; Ритмички
диктати

Диктат

Интонација
(интонирање
и опажање)

Вредност
по скали
Ликертовог
типа

Аритметички
просек
профила
елемента
наставе

1

1

1

1
Ia Рад на опажању
појединачних тонова

5

Iб Рад на апсолутним
висинама

5

II Рад на опажању
лествица

1

III Рад на опажању
двозвука/интервала

5

IV Рад на опажању и
идентификовању акорада

5

IV Рад на опажању
штимова

5

V Рад на опажању тонског
рода

1

1

1

3,40

Теорија
музике

1

1

Дечје
музичко
стваралаштво

1

1
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На основу класификације тематских јединица софтверског пакета Malleus,
према елементима рада који се реализују на настави музичке писмености и према
броју дисциплина које овај софтвер садржи а које обухвата одређени елемент наставе, успостављен је следећи редослед: Интонација (5), Диктати (0), Мелодика (0),
Ритам (0), Теорија музике (0) и Дечје музичко стваралаштво (0).
Добијена класификација недвосмислено указује на то да је Malleus усмерен на
поље развоја опажања и интонирања а да остали елементи наставе солфеђа нису
заступљени у оквиру овог софтверског пакета. За разлику од свих осталих узорака
анализираних софтвера, називи и наставне дисциплине се поклапају са дисциплинама рада по Комбинованој функционалној методи. Како у свих пет дисциплина
доминира рад на интонирању и опажању, што се може свести и на рад на диктатима,
смер наставе је од звука ка нотној слици.
На основу резултата добијених по мерењу и валоризацији степена применљивости дисциплина које подржава софтвер Malleus у процес музичког описмењавања
аналогно претходној класификацији редослед је исти: Интонација (3,40), Диктати
(1), Мелодика (1), Ритам (1), Теорија музике (1) и Дечје музичко стваралаштво (1).
Добијени резултати указују да је рад на Интонацији обухваћен у највећој мери.

Слика бр. 85 Евалуација дисциплина софтвера Malleus
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4.6.3 Закључак o мoгућнoсти примeнe сoфтвeрa Malleus
Извршена анализа и добијени резултати указују да софтвер Malleus кроз неколико наставних дисциплина може утицати на побољшање слушне перцепције и рецепције, музичког мишљења и музичке меморије. Програм је моделиран тако да се
може употребљавати у формалном и неформалном образовању. Сами називи дисциплина указују да је акценат у настави стављен на развој слушне перцепције и решавање чувења нотног текста пре његовог извођења и без гласовног интонирања.
У сваком случају, софтвер осмишљен за потребе наставе на нашем простору
евалуиран је у почетној фази развоја и обухвата само мали део елемената рада у
процесу музичког описмењавања, али апсолутно базираног на методи З. Васиљевић.
Софтвер указује на могући пут софтверизације Комбиноване функционалне методе.
У овом случају, познавалац методе и начина рада је истовремено и програмер што,
несумњиво представља, за наше прилике и потребе, кључни чинилац за успешност
будућег, финализованог, софтверског производа. У даљем развоју овог софтвера,
или креирања новог, потребно би било укључити тим људи из различитих струка:
методичаре наставе солфеђа, педагоге, психологе, програмере и дизајнере како би се
добио што успешнији производ.
На крају, анализа овог софтвера имала је за циљ да укаже на будуће кораке у
модернизацији наставе солфеђа који ће се ослањати на ИК технологије и домаће
софтверске пакете који би били базирани на методским поступцима, наставним
програмима и наставним садржајима који се користе на нашем педагошком простору. Овакав смер модернизације у складу је са препоруком експерата УНЕСКО-а
(1984) који истичу да свака земља треба да развија властите софтверске садржаје
како не би дошло до „културне колинизације“ (Mandić, Mandić, 1997:188).
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4.7 Дигитални мултимедијални музички кабинет
4.7.1 Педагошки стандарди и нормативи за основну музичку школу
У последњим деценијама десиле су се бројне реформе Закона о високом образовању и модернизације Наставних планова и програма. Нажалост, овакав тренд није
присутан када је реч о модернизацији образовне технологије и обогаћивању и осавремењавању наставних средстава и објеката у којима се реализује настава. Оскудна
и застарела опрема музичких кабинета на нашим просторима недвосмислено утиче и
на немогућност примене модерних образовних технологија и нових стилова учења.
Анализирајући важећа акта у вези са педагошким стандардима и нормативима
на нашим просторима који се тичу наставе музичке писмености, може се констатовати да се за музичке кабинете и даље предвиђају наставна средства која карактеришу предкомпјутерско доба. Наведена акта имају за циљ да обезбеде успешно
реализовање задатака, исхода и циљева учења дефинисаних наставним програмима.
У оквиру актуелних правилника за нормативе оси основних средстава за наставу,
табле (музичке табле са исцртаним линијским системима), креде и уџбеника, указује
се на потребу опремања специјализованих учионица за наставу музике различитим
аудитивним и визуелним средствима (Tvrtković-Akšamija, 2007). Према педагошким
стандардима наставна средства се класификују у четири категорије: штампани материјал, статички визуелни материјал, звучни материјал, покретни визуелни и аудиовизуелни материјал те музички инструменти и апарати. Из наведеног приказа
актуелног Pravilnikа Pedagoških standarda i normativa za predmet muzička kultura na
prostoru BiH (табела бр. 10), јасно се види да се ни у једној категорији на наводе
мултимедијална средства и употреба ИКТ. Шта више, у оквиру истог правилника, у
члану 54. наводи се да ће се „ovi pedagoški standardi i normativi uvoditi postupno, a
zaključno sa 2016. godinom, nakon čega će se izvršiti verifikacija postojećih odgojnoobrazovnih ustanova“.121 Овакви акти јасно указују на будуће планове и одсуство
модернизације специјализованих учионица за наставу музичке културе.

121

Pravilnik Pedagoških standarda i normativa za predmet muzička kultura na prostoru BiH
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Табела бр. 10 Педагошки стандарди и нормативи БиХ за предмет музичка култура
MUZIČKA KULTURA
R. b.

NASTAVNA SREDSTVA

Jedinica mjere

Minimalno Optimalno

ŠTAMPANI MATERIJAL
1

Štampani notni primjeri za izvođenje muzike pjevanjem i
sviranjem prema nastavnom programu

zbirka

1

1

2

Zbirka tema poznatih djela domaćih i stranih autora prema
nastavnom programu

zbirka

1

1

3

Zbirka tradicionalnih pjesama

zbirka

1

2

STATIČKI VIZUELNI MATERIJAL
1

Fotografije ili video snimci instrumenata simfonijskog orkestra i komplet/odjeljenje
tradicionalnih narodnih instrumenata prema nastavnom programu

1

1

2

Fotografije ili video snimci orkestara i horova, vokalnih i
instrumentalnih ansambala

komplet/odjeljenje

1

1

3

Zidne slike ljestvica

komplet/odjeljenje

1

1

1

2

1

1

1

1

2

2

1

1

5

10

1

1

1

2

1

2

1

2

ZVUČNI MATERIJAL
1

CD-ovi sa snimljenim djelima prema nastavnom programu

komplet/odjeljenje

2

Odlomci iz poznatih opera, solo i horske pjesme za upoznavanje
svih pjevačkih glasova i vrsta horova

komplet/odjeljenje

3

Zvučni snimci instrumenata simfonijskog orkestra u
solističkoj funkciji i u manjim kamernim ansamblima

komplet/odjeljenje

4

Zvučne reprodukcije tradicionalnog narodnog pjevanja i
sviranja prema nastavnom programu

komplet/odjeljenje

5

CD-ovi sa snimljenim prigodnim kompozicijama za praznike i
svečanosti

komplet/odjeljenje

POKRETNI VIZUELNI I AUDIOVIZUELNI MATERIJAL
1

Filmovi iz života poznatih kompozitora i izvođača

2

CD-ovi sa horskom muzikom (dječiji, ženski, muški i
mješoviti hor)

komplet/odjeljenje

3

CD-ovisa orkestralnom muzikom (gudački, duvački,
simfonijski, narodni, zabavni)

komplet/odjeljenje

4

CD-ovisa solističkom vokalnom muzikom

komplet/odjeljenje

5

CD-ovi solističke instrumentalne muzike (violina, violončelo,
kontrabas, flauta, klavir, klavičembalo, orgulje, gitara, harmonika,
saksofon), kamernih ansambala (klavirski trio, kvartet i kvintet,
gudački kvartet i kvintet, duvački kvartet i kvintet)

komplet/odjeljenje

CD-ovi s a snimcima tradicionalnog narodnog pjevanja i
sviranja prema nastavnom programu

komplet/odjeljenje

2

3

komad

1

1

komplet/odjeljenje

1

1

6

komplet

MUZIČKI INSTRUMENTI I APARATI
1

Klavir (pijanino)

2

Sintisajzer
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3

Melodika

komplet/odjeljenje

1

1

4

Dječiji instrumenti (zvečka, praporci, def, triangl, činele, štapići,
doboš, čegrtaljka, kastanjeta, zvončiči, metalofon, ksilofon,
timpani)

komplet/odjeljenje

1

2

5

Orfov instrumentarij

komplet/odjeljenje

1

2

6

CD plejer

komad

1

1

Посматрајући Наставни план и програм и педагошке Стандарде у Републици
Српској, може се уочити да је планирана употреба ИКТ технологија у оквиру специјализованих учионица122
Нормативи радног простора, опреме, наставних средстава и учила:
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Простор: специјализована учионица – кабинет за наставу музичке културе
Наставна средства и учила:
А) информационо комуникациона технологија и мултимедијални технички уређаји:
компјутер (просјечне актуелне конфигурације), мултимедијални пројектор, интерактивна
табла, аудио (CD player) и аудио-визуелни (DVD player) технички уређаји за
репродукцију аудио и аудио-видео материјала за реализацију НП; квалитетни звучници;
обезбеђена квалитетна интернет конекција. (по 1 ком.)
Б) музички инструменти:клавир или клавинова (1 ком.)
В) уџбеник: за наставу предмета Музичка култура
Г) штампани материјал: штампани нотни материјал за извођење музике пјевањем или
свирањем према НПП (компл. – 1 ком.)
Д) статички визуелни материјал: фотографије већег формата истакнутих композитора и
познатих интерпретатора; фотографије музичких инструмената и различитих вокалних,
инструменталних и вокално-инструменталних ансамбала, (компл. – 1 ком.)
Е) звучни материјал: носачи звукова (CD, аудио-касете, грамофонске плоче) са снимљеним
дјелима, одломцима и музичким материјалима потребним за реализацију наставног плана
и програма; (компл. – 1 ком.)
Ђ) аудиовизуелни материјал: филмови из живота познатих композитора и извођача
музике; видео материјал са снимљеним дјелима, одломцима и музичким материјалима
предвиђеним НПП.

Слика бр. 85 Педагошки стандарди у Републици Српској (2014)
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123

Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за гимназију.
Пречишћени текст закључно са изменама из Служб. гл. РС – Просвета гл. бр. 11/17 који су у примени од 03/01/2018.
Министарство просвјете и културе Републике Српске, Републички педагошки завод РС (2014).
Наставни план и програм за основно образовање и васпитање. Источно Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства. Исти нормативи предвиђени су и за наставу музичке културе у гимназијама. Један од реформатора НПП јесте и аутор овог научно-истраживачког рада.
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Нажалост, требало би истаћи да наведени нормативи нису на овај начин
дефинисани и за основне музичке школе. У складу с тим, за наставу музичке писмености, у оквиру предмета Солфеђо, није предвиђена модернизација музичких кабинета информационо-комуникационим технологијама, па самим тим ни софтверима
намењеним за побољшање квалитета и осавремењавање процеса музичког описмењавања.
С обзиром на специфичности наставе музичке писмености, осим основних
наставних средстава (табле, креде, уџбеника, и клавира), до почетка 21. века није се
могло говорити о техничком напретку у овој области. Уосталом, ретке су основне
музичке школе и кабинети за наставу солфеђа (бар на нашим просторима) у којима
су се формирале медијатеке које садрже аудитивна, визуелна и аудиовизуелна наставна средства. Оваква пракса формирања медијатека је (била) више карактеристична за општеобразовне школе (Василијевић, 2009).
Посматрајући актуелно стање, на нашим просторима не постоји ниједна
дигитализована учионица за наставу солфеђа. Разлог за овакав приступ у опремању
и формирању ИКТ учионица произлази из тога што се није могло пронаћи довољно
разлога за рад на оваквој модернизацији садржаја.
На овом месту требало би истаћи да је настава музичке писмености од самог
почетка остваривала интеракцију са ученицима. Уосталом, због своје природе и
музичких компоненти, настава није много вербализована, а због постојања табле и
дидактички обликованих визуелних материјала, била је и довољно очигледна. Стога,
овако конципирана настава солфеђа одговара и начелима савремене педагогије. Из
тог разлога и није захтевала нити имала потребу за увођењем нових стимулативних
наставних средстава. Ипак, данашње дигитално окружење, нове „зен-генерације“ и
развој хардвера и софтвера у овом домену, указују на будућу потребу дигитализовања и овог сегмента образовног система. Дигитализација школа и на овим просторима постаје све актуелнија и конкретнија. Компјутерска настава је већ одавно
присутна на часовима информатике, математике, али и осталих предмета природних
и друштвених наука. Главну препреку у дигитализовању елемената наставе солфеђа
представљало је непостојање, или недовољна развијеност софтвера за њене потребе.
Последњих неколико година, развојем софтвера као што су, на пример, EarMaster,
Auralia и SmartMusic, дошло се до квалитета пред којим стручна јавност не може
остати равнодушна и неофобична.
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Велики напредак и развој образовних софтвера и у овом образовном подручју
требало би да буде покретач и да на реалним основама пружи смисао и оправданост
за улагање и опремање будућих кабинета за наставу музичке писмености.
Свакако, приликом материјалних улагања и набавке дигитализованих дидактичких средстава и музичке технологије, управе школа би требало да воде рачуна о
мерилима и стандардима на које упућују наведени правилници: о примерености
одређеном узрасту, трајности, применљивости, лакоћи употребе, интерактивности,
креативности, привлачности и очигледности наставних средстава.
4.7.2 Структура дигиталног музичког кабинета
Велики напредак материјално-технолошке основе друштва предсказује блиску
појаву савремених специјализованих учионица за наставу солфеђа, у којима ће се,
осим клавира, табле и дидактичких илустрација, као наставно средство користити и
информационо-комуникационе технологије.
Свакако да би се такви кабинети формирали, потребно је издвојити и знатна
финансијска средства. Улагање у образовање је увек добра инвестиција. Уколико се
занемари финансијски фактор, и мултимедијални дигитални музички кабинет постане општи стандард и на овим просторима, много сложенија фаза у успостављању
дигитализоване наставе музичке писмености представља софтверизација наставне
технологије, што је најдужи, најзахтевнији и најскупљи део у остварењу оваквих
циљева.
Будући музички кабинет за наставу музичке писмености могао би се формирати на начин приказан на слици бр. 86.
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Слика бр. 86

Дигитални музички кабинет

ЛЕГЕНДА:
1.
1а
2.
3.
4.

Клавир
Електрични клавир, MIDI клавијатура
Интерактивна табла
Пројектор
Наставничка катедра: Компјутер за наставника, софтвери за музичко oписмењавање документкамера; високо квалитетно појачало и миксета
5. Високо квалитетни звучници и уређаји за емитовање музике
6. Сервер/ Cloud
7. Ученичка клупа: интерактивни таблет, софтвери, е-оловка, MIDI клавијатура, висококвалитетни
микрофон, слушалице и друго

На основу приказа елемената може се уочити да сва традиционална наставна
средства која улазе у оквире музичког кабинета имају своју дигиталну форму.
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Слика бр. 87 Дигитални мултимедијални музички кабинет,
Академија умјетности Универзитета у Бањој Луци
Уколико се крене од основног наставног средства за наставу музичке писмености, клавира (1)124, у савременој настави могу се примењивати електрични клавири
и још боље, и лако преносиви синтетизатори звука који поседују MIDI прикључак125.
Какве се све добробити могу очекивати од инкорпорације оваквих музичких инструмената у наставу? На првом месту, посредством клавијатуре са MIDI излазом и
софтверима за писање нота126 постоји могућност да се свирањем на MIDI инструменту уноси нотни текст.127 С обзиром на то да би и на клупама ученика требало да
се налазе овакве клавијатуре, ученици би могли давати одговоре и креирати нове
музичке садржаје. Поред монитора који се налазе на катедри и клупама актера
наставе, наставни садржај који се налази на персоналним рачунарима може се

124
125

126

127

Клавир је једно од основних наставних средстава који се примењује у свим сегментима процеса
музичког описмењавања, било да је реч о перцепцији, репродукцији или креативности.
MIDI је акроним за дигитални интерфејс музичких инструмената (енг. Musical Instrument Digital
Interface). То је стандардизовани језик којим електронски инструменти и рачунари комуницирају
једни с другима. MIDI садржи информацију о висини, трајању и јачини тона. Swift, Andrew. (MayJun 1997), „A brief Introduction to MIDI”, SURPRISE, Imperial College of Science Technology and
Medicine, Преузето 22. 8. 2012.
Међу софтверма за писање нота који су тестирани и примењивани у оквиру истраживања издвајају
се следећи: Finale, Sibelius, Dorico, Noteflight, Notation, MuseScore, MagicScore Maestro и Crescendo. Поред MIDI инструмената, приликом записивања нотних садржаја могу се уместо обичне
оловке користити и електронски записи, путем тастатуре, миша или електронске оловке.
Данашњи софтвери и интерфејси имају могућност да конвертују аналогне сигнале са различитих
електричних музичких инструмената или посебних интерфејса у нотне записе.
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презентовати путем интерактивне табле и програма (Notebook) за креирање мултимедијалних презентација.
Интерактивна, „паметна“ табла (енгл. Smart Board) функционише као део система који осим табле укључује компјутер и пројектор.128 Табла представља модерно
наставно средство које олакшава и убрзава наставни процес и која се понаша као
интерактивни монитор (енгл. touchscreen), односно као било који интерфејс (тастатура, миш или џојстик). Управљање апликацијама на персоналном рачунару могуће
је реализовати и на табли на идентичан начин. Уместо креде и сунђера, на табли се
користе е-оловке које су у различитим бојама, што је од значаја приликом писања
нота у почетној настави или приликом обележавања одређених нота. Поред е-оловака користи се и брисач129. Најновији софтвери за препознавање рукописа130 имају
способност да (ручно) исписан нотни текст аутоматски транскрибују у читко и правилно исписан дигитални нотни текст.131 Осим могућности корекције и изједначавања рукописа свих ученика, транскрипција рукописа има велику улогу и у повeћању
брзине приликом преписивања музичких садржаја са табле или у раду на записивању
музичких диктата. Овакви дигитални нотни записи могу се брзо обрађивати и
уређивати помоћу разних програмских алатки. Захваљујући наведеним софтверима
за писање нота, записани нотни текст може се одмах и преслушати.132 Више се не
мора трошити време на исписивање примера на часу и не мора се водити рачуна о
читкости и видљивости, о квалитету исписаних линија на табли, запрљаности
сунђера или квалитету, боји и влажности креде. Наставник може директно да „увезе“
раније припремљени материјал из других апликација за наставни час и презентује га
128

129

130
131

132

Претече интерактивне табле представљају тзв. музичке табле са исцртаним линијским системом
или звучне табле које су уместо исписаних линија имале електронски систем на табли који је
омогућавао да се притиском на одговарајуће место у линијском систему репродукују звукови
одговарајућих тонских висина.
Постоји и посебна алатка под називом „магична оловка“ која има три различите функције добре за
рад на табли. Укључивањем опције за нестајање мастила, исписане ноте након одређеног времена
нестају. Ово је добра вежба за рад на музичкој меморији. Алатка „рефлектор“ представља обележивач којим се може усмерити пажња ученика на одређени део музичког садржаја на који желимо
посебно да скренемо пажњу. Последња функција у виду ефекта повећања (зумирања) одређених
детаља на радној површини, омогућава да истакнемо садржај за који желимо да боље види цео
разред.
StaffPad представља један од најновијих софтвера за препознавање рукописа и његову трансформацију у штампарски запис.
Наведена могућност софтвера утиче на брзину писања и много важније, читкост рукописа сваког
ученика понаособ. На овај начин, рукопис свих ученика постаје краснопис што отклања могућност
стварања комплекса и фрустрација приликом изласка на таблу, или писања у нотној свесци
односно на таблету.
За разлику од некадашњих лоших репродукција звукова музичких инструмената и гласова, данашња технологија је, захваљујући семпловима, омогућила је да се реподукција тешко може разликовати од природног звука.
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ученицима са свог рачунара, што оставља више времена за конкретну обраду
инструктивних примера. На овај начин, рад са интерактивном таблом и одговарајућим софтверима омогућава наставнику да буде креативан у припреми задатака за
час, да унапред дизајнира и изабере додатни садржај за реализацију одговарајућих
наставних јединица. Постоје већ готови софтвери и презентације за интерактивну
таблу, које, на забаван начин и кроз игру, доприносе стицању и утврђивању знања из
наставе музичке писмености.133 Даље, сав садржај који се налази на интернету,
музички примери (MP3, видео спотови), илустрације композитора, инструмената и
друго, путем хиперлинка (енг. Hyperlink) могу се брзо и лако примењивати у реализацији одређене наставне јединице.134 Комплетан садржај који је приказан на
интерактивној табли може се снимити у одређеним транспарентним форматима који
се могу проследити свим ученицима. Презентације се могу слати путем имејла или
HTML формата, које ученицима постају доступне преко интернета. Поред наведеног,
„паметне“ табле, имају могућност да се снимања и креирања видео фајлова који могу
да садрже снимак сваке радње која се изврши на радној површини табле (или само
неке делове) на часу.135
Интерактивне табле заједно са одређеним софтверима и интернетом омогућују наставу на даљину. Стога, било када и било где у свету можемо да разговарамо
и гледамо оно што неко од наставника или ученика ради. Овакви дигитални часови
представљају мултилатералну комуникацију између учесника која се одвија у реалном времену и посредством различитих медија (текст, глас, видео и графика) (Đuričić, 2011). Овакву наставу могуће је водити и помоћу апликација за остваривање
текстуалне, аудио и видео комуникације. На интерактивној табли може се маскирати
радна површина помоћу алатке (енгл. Screen Shade), и користити у раду на музичкој
меморији, или равномерном читању и диктатима. Према томе, помоћу наведене
алатке нотни садржај на табли се може откривати или сакривати, зависно од наставне дисциплине, методског поступка и образовног циља.136
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Софтвер за креативан рад на теорији музике https://funmusicco.com/interactive-music-theory/
За потребе овог истраживања, на Академији умјетости Универзитета у Бањој Луци, формиран је
дигитални кабинет који је опремљен наведеним модерним наставним средствима. Кандидат је са
студентима испитивао наведене карактеристике и начине учења приказане у оквиру докторске
дисертације.
На овај начин, ученици који одређеног дана нису могли да присуствују настави, час могу да погледају са свог персоналног рачунара код куће.
На пример, уколико се ради на равномерном и/или ритмичком читању, може се прекривати прочитани текст и на тај начин не дозвољавати да се поглед враћа уназад. С друге стране, приликом
рада на диктатима може се ученицима откривати тачна решења истих.
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Следећа компонента будућег дигиталног кабинета за наставу солфеђа представља модерно опремљена катедра за наставнике – наставнички дигитални пулт.137
За разлику од празног наставничког стола, дигитални музички кабинет подразумева
да је катедра опремљена хардвером и софтвером. Од хардвера на катедри треба да се
налази компјутер задовољавајуће конфигурације за брзи и квалитетан рад на настави
солфеђа. Поред основних компјутерских компоненти138, потребно је да садржи и
високо квалитетне музичке карте (Audio Interface, Sound Interface) са довољно
аналогних улаза, MIDI прикључком и уграђеним преампом139 и интерфејс за конвертовање информација (звук, слика, текст, филм и друго) у дигитални формат. Такође,
у склопу наставних средстава којима управља наставник катедру би требало опремити миксетом и микрофонима. Овакав аудио систем у синергији са одговарајућим
софтверима (на пример SmartMusic) добар je за остваривање корелације наставе
солфеђа и вокално инструменталне наставе која се може остваривати у виду
симулације јавног наступа.
Осим наведених музичких технологија, хардверски део на катедри може да
укључи и документ-камеру која представља мултифункционално наставно средство
које омогућује приказивање текста, графо-фолија, тродимензионалних објеката, дијапозитива или микроскопског погледа.140 Smart dokument-kamera је заменила некадашње графоскопе, дијапројекторе, микроскопе и има могућност дигитализације
снимљеног материјала који се може даље обрађивати, уређивати и дистрибуирати
ученицима путем имејла. Са аспекта наставе музичке писмености, штампани наставни материјал, уџбеници, могу се дигитализовати и са ученицима на много видљивији
начин обрађивати одређена лекција или сегмент из уџбеничке литературе. На овај
начин се повезује садржај на табли са садржајем у уџбенику. Дакле, подешавањем
137
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Пројекција будућег наставничког дигиталног пулта урађена је на основу аналогије са некадашњим
електронским учионицама у којима је наставнички пулт имао кабина у аудиовизуелна наставна
средства, магнетофон, кино-пројектор, дијапројектор, графоскоп и друга техничка насавна средства из тог периода (Vasiljević, 2010).
Наставничка катедра би требала да буде опремљена по угледу на кућне и мини студије. Дакле,
треба да садржи квалитетане компоненте: кућиште које ствара мању буку, монитор одговарајуће
величине, квалитетно напајање, процесор (енгл. Central processing unit CPU), меморију (РАМ и
РОМ), матична плочу (са доста PCI и RAM слотова да би се прикључило sound cards, network
cards, scsi cards. За пренос дигиталног аудио сигнала у компјутер препоручује се FIRE WIRE или
USB 2.0.
Преамп – претпојачало има задатак да слабе електричне сигнале микрофона, грамофона или магнетофона, уз што нижи шум, појача на виши ниво који треба да побуди звучнике на репродукцију.
Захваљујући интерфејсима за претварање аналогних у дигиталне информације, и очигледна средства (школски панои, дидактичке илустрације, које су у функцији дугорочнијег меморисања, бољег разумевања и подсетника знања) могу се заменити видео презентацијама или интерактивним
анимацијама.
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објектива и увећањем, одређени нотни пример лако се може пренети на интерактивну таблу. По дигитализованом наставном материјалу може се означавати, наглашавати и увећавати поједени део примера, на који се посебно жели скренути пажња
или који се жели детаљно обрадити. И на овај начин се штеди наставниково време
које се трошило на исписивање примера из уџбеника на табли. Уколико се зна да је
много боље радити примере из уџбеника или уопште примере на табли, чиме се
лакше изводи настава и контролише групни рад, и да се ученици јаче мотивишу,
више активирају и боље фокусирају и прате рад, примена документ-камере у
настави музичке писмености неоспорно представља добар избор. Такође, скенирање
уџбеника и њихово претварање у електронске уџбенике, омогућава да ученици не
морају више да носе уџбенике са собом и да брину да ли су их заборавили. Ова
камера у великој мери може да помогне у преласку из традиционалне у дигитализовану наставу.
Паралелно са опремањем наставничке катедре потребно је радити и на
техничкој опремљености која је у служби активности ученика на часу, али и код
куће. Дакле, потребно је набавити компатибилан хардвер и софтвер са опремом коју
поседује наставник како би комуникација и реализација наставних садржаја могла да
се оствари у новом и модерном облику (Bao, Zhao, 2008). У складу с тим, на столу
ученика потребно је да се нађу квалитетни компјутери (таблети са touchscreen мониторима), монитори, микрофони и слушалице за индивидуални рад. Такође, пожељно
је да се и на клупама ученика нађе по једна MIDI клавијатура. Образовни софтвери
за рад на музичком описмењавању, али и они за писање нота (Notefight) и обраду
звука имају исту важност као хардвер, и представљају незаобилазну компоненту у
формирању система учења који се базира на компјутерској настави. Такође, веома је
битно и да је и ученицима и наставницима обезбеђен брз приступ интернету и
образовним материјалима који су доступни помоћу Веб-страница.
Важну компоненту у настави музике и репродукцији примера представљају
звучници. Да би ученици заволели музику, постали будући аудиофили, те да би
емитовање примера из уметничке музике било квалитетно и конкурентно у односу
на жанрове који својим квалитетним звуком на разним медијима или у објектима за
забаву „усмеравају“ омладину далеко од квалитетне уметничке музике, у учионици
се морају налазити уређаји и звучници за емитовање музике високог квалитета. Поред хардвера у формирању мултимедијалног кабинета велику улогу имају и софтвери. Осим софтвера за наставу солфеђа, презентованих у истраживању, и програма за
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писање нота, велики допринос и побољшање у процесу музичког описмењавања,
посебно у раду на диктатима, могу да имају софтвери за снимање и обраду звука.141
Помоћу специфичних софтвера и MIDI инструмената, могу се бирати висококвалитетни семплови музичких инструмената, тако да се у раду на опажању и диктатима
могу користити и други звукови осим звука клавира. На тај начин остварује се боља
корелација између наставе инструмента и наставе солфеђа. Приликом оваквог рада
ученици се не везују само за боју клавира, чиме се постиже боља тембровска одређеност аудитивног опажања (Karan, Dabić, 2009). У складу са наведеним, софтвери за
музичку продукцију посебно су погодни за рад на двогласним и вишегласним
диктатима у којима се могу користити различите боје инструмената. На тај начин се
може лакше опажати одређена деоница, а развија се и способност слушања камерних
и оркестарских ансамбала. Приликом рада на оваквим диктатима може се од ученика
захтевати да се приликом репродукције наведених ансамбла записује само одређена
деоница. Процес диктирања се може у потпуности дигитализовати и подесити да
одговара раду на диктатима који се примењује по принципима Комбиноване функционалне методе (2+2).
Један од софтвера који се може примењивати у будућој пракси је Sound
Forge.142 Помоћу овог софтвера може се успешно остваривати рад на опажању мере,
тонског рода или темпа. Oпажање мере остварује се кроз слушање делова одређених
композиција где ученици, уз помоћ тактирања, одређују којој врсти ритма и којој
мери одговарају примери. Резултате уписују у одговарајућа понуђена поља. Предложени начин вежбања омогућује наставнику огроман простор за промовисање уметничке музике кроз активно слушање (Павловић, 2009).
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Међу најбоље и најпопуларније софтвере за музичку продукцију (енгл. Digital Audio WorkstationDAW) и примену у педагошке сврхе спадају Cubase, Pro Tools, Sonar, Abletonи Logic Pro X (Gammell, 2002; Milstead, 2003).
Sound Forge је софтвер који је тестиран у оквиру израде докторске дисертације и на Републичким
такмичењима музичких школа Републике Српске у дисциплини Солфеђо.
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В.А. Моцарт

Камиј Сен-Санс
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Теофиловићи

4/4

Турски марш

П.И. Чајковски

7/8

Карневал животиња

Густа ми магла

3/4

Успавана лепотица

Слика бр. 88 Рад на опажању мере
Следећа дисциплина је рад на опажању тонског рода и развоју сензибилитета
у диференцирању дурског и молског рода одређене композиције (Павловић 2009).
бр. 1

бр. 4

дур

мол

бр. 8

дур

бр. 13

мол

бр. 15

мол

Слика бр. 89 Рад на опажању тонског рода – Ј.С. Бах Двогласне инвенције143
Коначно, и у раду на опажању темпа задаци се формирају по истом принципу.
Ученици уносе у табеле понуђене брзине основне јединице: М.М.=145, М.М.=176,
М.М.=196, или бројевима од 1 до 3 вреднују од најбрже до најспорије јединице бројања (Павловић, 2009).
Ђ. Росини

Ф. Шопен

2

1

А. Хачатурјан

3
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Увертира:Вилијам Тел

Минутни валцер

Игра сабљи

Слика бр. 90 Рад на опажању темпа
На сличан начин може се увежбавати опажање артикулације. Иако наведени
примери представљају само теме или инсерте из опуса уметничке музике, уз наставникова појашњења о пореклу, аутору и делу, представљају још један корак ка
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Ученицима са свирају или емитују са аудио уређаја делови композиција.
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упознавању целовитог дела и подстицању интересовања ка овој врсти музике.
Коришћењем инсерата композиција за препознавање мотива, ученици у исто време
везују препознате мотиве за инструмент (састав) који их изводи, те се на тај начин,
поред промовисања уметничке музике, остварује и одређени вид едукације. Такође,
наведени примери могу се касније користи и за тестове, и то више пута у току
године, или школовања, чиме се освежава памћење и утиче на прихватање одређених композиција и саме врсте музике (Павловић, 2009).
Осим софтвера који се директно односе на реализацију садржаја, велику улогу
у убрзању наставе музичке писмености имају и софтвери за вођење администрације
и евалуације ученика.144 У посебну категорију спадају и они софтвери који обезбеђују и посебне нове видове комуникација применом разних друштвених мрежа,
поготово оних затвореног типа. Осим наведеног, од посебног је значаја за дигиталну
учионицу да су сви хардвери и софтвери повезани у један систем у коме се процеси
реализације наставе базирају на ИКТ.145
4.7.3 Комуникационе технологије и организација наставе у
мултимедијалном кабинету
Са становишта будуће организације рада у мултимедијалним дигиталним
кабинетима за наставу солфеђа, могу се уочити одређене подударности са некадашњим електронским учионицама и технологијом рада која је била присутна у њима.
Таква учионица помагала је да се „putem slike i zvuka, daju potrebne informacije
učenicima; da se ostvari neophodan kvalitet prezentovanja nastavne građe, postigne
motivacija i ostvari maksimalan aktivitet učenika; omogući stalna veza nastavnik-učenik i
učenik nastavnik (...), osigurava, u procesu rada, primanje informacija, vežbanje i evaluaciju rada učenika; obezbeđuje nastavniku više mogućnosti za pripremanje“ (Mandić,
Mandić, 1997:133).
Све наведене карактеристике могу се преписати и дигиталним учионицама,
свакако, уз одређене корекције и напредак које су донеле ИКТ.
На првом месту, знатна промена и напредак у односу на електронску учионицу огледа се у напретку комуникације између ученика, наставника и наставних
средстава. Развој ИКТ утицао је и на начин формирања порука и преноса знања и
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Видети раније у оквиру анализе софтвера EartMaster, SmartMusic и Auralia.
http://www.edu-soft.rs/cms/mestoZaUploadFajlove/informacioni_sistem.pdf
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вештина. За све већу примену ИКТ и образовних софтвера у настави утицала је и
Теорија информација и комуникација, значајна дисциплина кибернетике, која се све
више примењује у образовању. Теорија комуникације у наставном процесу бави се
истраживањима везе између живих бића, али и „између живих и неживих бића,
ученик-компјутер“ (Ђорђевић, Ничковић: 1991:172). Систем комуникација у настави
представља систем односа између наставника/компјутера као предајника и ученика
као пријемника информације. Развојем ИКТ, информатичке писмености ученика и
канала везе (интернет мреже) створили су се услови да се ученику олакша пут ка
осамостаљењу у процесу ефикасног учења, што је и једна од главних тенденција
савремене музичке педагогије.
У савременим образовним информационим системима у изворе информација
могу се сврстати наставник, радио, телевизија, веб странице (www), уџбеници, образовна литература и различита мултимедијална наставна средства. Са становишта
педагогије и дидактичких принципа, очигледност и примање информација уз помоћ
више чула даје боље резултате у учењу, што ИКТ остварују путем синтезе аудио и
видео сигнала – кроз синергију образовних средстава. Захваљујући најновијим
интерфејсима за претварање тонова у дигиталне сигнале приликом свирања на
матичном инструменту, и чуло додира се све више активира у настави музичке
писмености која се базира на примени ИКТ. Свакако, да би се остварио овакав вид
двосмерне комуникације потребно је обезбедити квалитетан сигнал и средину
протока информација (покривеност, квалитетну пропусну моћ линије, меморију, оперативни систем, музичке и видео картице и друго). Интернет, као систем умрежених
рачунарских мрежа, а посебно, бежични интернет (енгл. Wireless) знатно је утицао
на промену и квалитет комуникације између актера наставе у дигиталној учионици.
Овакав вид комуникације, за разлику од електронских учионица, не захтева физички
контакт са конзолом наставника (сервером), већ се остварује путем бежичне мреже
(радио таласа) коју обезбеђује дистрибутер интернета или интранета.146
Најновија достигнућа у области ИКТ која се директно рефлектују и на опремљеност музичког кабинета, мултимедијалне презентације наставних садржаја,
коришћења апликација и комуникације између актера је и Cloud технологија. Ова
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Интранет је представља локалну мрежу. Оваква организација функционисања протока и размене
информација, једносмерно и двосмерно је погодна за школске институције и реализацију наставе.
Уосталом, сам интернет (wide area networks (WANs) развио се из локалне мреже (local area
networks (LANs) која се развила за потребе универзитета.
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технологија елиминише потребу за властитим сервером и простором за складиштење
информација, што знатно умањује цену формирања музичког кабинета. Крајњи корисници, наставник и ученици, не морају да брину о одржавању система, о величини
меморијског простора, а сви подаци и апликације су доступни у сваком тренутку и
са сваке локације која има приступ интернету.
Са комуникацијског аспекта, наведена учења отварају и нове путеве трансфера знања у васпитно-образовном систему и утичу на развој нових облика социјалног процеса. У традиционалном учењу, наставни садржај се преносио од предајника (наставника) до пријемника (ученика) у виду једносмерне комуникације, без
интеракције. Други смер, ученик–наставник заснивао се на усменој и писменој презентацији запамћеног и схваћеног градива. Употреба ИКТ у настави утиче на велике
промене у смеру и на канале комуникације, на релацији наставник–ученик. Осим
наведене релације, у модерној педагогији, наставна средства и помагала нису само
канали која служе као спона у обезбеђењу бољег квалитета комуникације између
предајника и пријемника, већ постају све више равноправни учесник у васпитнообразовном процесу. Поред интернета, велики значај за примену нових облика
учења има развој дигиталних друштвених мрежа које су значајно утицале на брзину
и лакоћу процеса комуникације између три актера наставе: наставника, ученика и
наставних средстава.147 Успостављене трилатералне синхронизоване комуникацијске
везе, у којој се остварује и узајамна веза између наставних средстава, указује на то да
је сваки корисник друштвене мреже истовремено и медиј (слика 91a и 91б). Оваква
начин комуникације обавезује наставнике да се боље упознају са теоријама и моделима комуникације које карактеришу дигитално доба. Такође, требало би истакнути
да модерни начини комуникације, помоћу друштвених мрежа, захтевају од школских
установа додатну безбедност на интернету у оквиру затворених школских мрежа.

147

Међу софтверима за остваривање интернет комуникације издвајају се Skype, Viber, WhatsApp, Facebook Messenger, Google Hangouts. Наведене апликације отварају нове могућности реализације
наставе солфеђа, солфеђо на даљину, што аутоматски захтева и примену нових облика наставе.
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Слика бр 91а Трилатерална комуникацијска веза у модерној настави
УЧЕНИК
ИКТ
НАСТАВНИК

НАСТАВНИ САДРЖАЈ

Слика бр 91б Трилатерална комуникацијска веза у модерној настави
Кроз приказани систем мултилатералне размене информација обезбеђују се
„две главне функције, управљање и регулисање наставног процеса“ (Ђорђевић,
2000:174). Дакле, обезбеђују се нови облици вођења наставног процеса, нове могућности евалуације, одржавања и подизања активности и мотивације код ученика. У
оваквој комуникацији, приликом евалуације, информације о постигнутом успеху
добијају и ученик и наставник. Како наставник на свом рачунару формира електронски дневник (одређени софтвери за музичко описмењавање имају интегрисан електронски дневник), он има и могућност контроле рада и увид у постигнућа сваког
ученика понаособ. Таква могућност оцењивања у виду статистичких података за
напредак у свакој дисциплини појединачно, али и увид у укупно постигнут успех,
наставнику оставља више времена да се посвети ученицима, у оним сегментима рада
у којима они не постижу задовољавајуће резултате.
Оваква дигитализација и модернизација кабинета за наставу музичке писмености неминовно захтева промену организације, структуре и артикулације часа.
Нова организација рада, нови облици наставе (компјутерска, програмирана, проблемска), и интерактивна индивидуализација наставног процеса захтевају и одређене
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промене улоге наставника у вођењу процеса музичког описмењавања.148 Такође, и
број ученика у оваквим кабинетима требало би да буде контролисан. Нормативи
дефинишу број ученика у зависности од специфичности извођења наставе који захтевају индивидуални, групни или колективни рад. Настава солфеђа је категорисана
у групни облик рада.149 Иако се ради о групној настави, наставник има велику улогу
и у осамостаљењу ученика и приликом коришћења ИКТ. Он има задатак да ученика
уведе у начине рада, олакша му коришћење хардвера и софтвера и доведе га до
стања да може сам да користи средства, како у учионици, тако и у раду код куће.
На крају, важан предуслов за рад у дигиталним музичким кабинетима је
информатичка и дигитална писменост како наставника, тако и ученика (Stanković, Z.
(2012). У том смислу, потребно је успоставити корелацију са наставом информатике
што је и један од основних задатака и карактеристика реформисаних Наставних
програма у којима је потребно успоставити хоризонталну структурну усклађеност, у
овом случају Солфеђа и Информатике.
С обзиром на све већу доступност персоналних рачунара и наставних
средстава која се базирају на дигиталној технологији, могућност опремања музичких
кабинета ИКТ и на овим просторима постаје реалност. Богатија и развијенија
друштва су то већ одавно почела да реализују, а од квалитета софтвера, хардвера,
интерфејса, али и квалитета сигнала и средине зависиће и успешност оваквог облика
наставе. Коначно, „Педагогија се не треба питати да ли компјутере треба користити,
већ како их користити“ (Даниловић, 2009:958).

148
149

Видети у поглављу 2.1.2 Наставник у дигиталном окружењу.
У оквиру педагошких стандарда и норматива који се примењују на простору БиХ, за наставу
солфеђа и теорије музике предвиђени су следећи нормативи: 1) минимално 5; 2) оптимално 14, и
3) максимално 22 ученика.
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5 АНАЛИЗА ПОДАТАКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА
РЕЗУЛТАТА

Kвалитативном и квантитативном анализом и обрадом података, коначни
резултати истраживања пружиће ближу слику о степену применљивости и квалитету
софтвера (по модулима и интегрално) у односу на елементе наставе које обухвата
Комбинованa функционална метода Зориславе М. Васиљевић, о чему ће бити говора
у даљем току излагања.

5.1 Евалуација софтвера у односу на елемент наставе
– МЕЛОДИКА
Резултати анализе репрезентативних узорака са становишта наставе мелодике
указују на следеће карактеристике, степене и могућности примене:
Табела бр. 11. Евалуација софтвера у односу на елемент наставе – МЕЛОДИКА
Елементи наставе Мелодике

Софтвер

Укупно
I

II

III

IV

V

VI

VII

EarMaster 6

1

1

4

1

1

1

4

1,86

Auralia 5

1

2

2

2

1

1

2

1.57

SmartMusic

5

5

5

5

5

5

5

5.00

Malleus

1

1

1

1

1

1

1

1

Sight Reading Factory

1

1

1

1

1

1

5

1.57

Елементи наставе мелодике: I Поставка основних тонова; II Интонирање лествица и
вокализа; III Интонирање двозвука – интервала; IV Интонирање каденци и акорада; V Рад на
двогласном и вишегласном певању; VI Етиде са клавирском пратњом и VII Певање с листа
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Слика бр. 92 Применљивост елемената наставе мелодике
по изабраним софтверима
На основу квалитативне и квантитативне методе испитивања софтверизованих дисциплина наставе музичке писмености, која се реализује на основама Комбиноване функционалне методе, апликација SmartMusic би се у највећој мери могла
применити у актуелној настави.

Слика бр. 93 Степен применљивости софтвера у настави Мелодике
Овакав статус и високе оцене SmartMusic је добио највише захваљујући његовој отворености и могућностима креирања и имплементирања вежби и примера од
стране самих наставника. У складу с тим, са становишта наставе мелодике, наставник може креирати и имплементирати све моделе и мелодијске клишее за поставку
музичке вертикале и хоризонтале. Наведени процес остварив је захваљујући компа-
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тибилности овог софтвера са софтверима за писање нота као и због могућност
конвертовања нотних записа у фајлове са екстензијом .smpx. На овај начин формирани документи лако се уносе и користе у оквиру SmartMusic-а. Осим наведених
фајлова, овај софтвер има могућност да у свој радни простор имплементира и све
нотне примере из софтвера који могу да креирају и размењују MusicXML фајлове, а
таквих је данас више од две стотине. Исти принцип уношења примера може се
применити и на све остале наставне дисциплине које обухвата процес музичког
описмењавања.
Када се говори о поставци тонске вертикале и хоризонтале, од изузетног
значаја је то што се помоћу овог софтвера могу снимити или имплементирати аудио
записи песама, модела, мелодијских клишеа и комплетних уметничких дела која се
налазе у MP3 формату. С тим у вези примећујемо да је ово прво софтверско решење
које омогућава да се поставка и утврђивање реализује (у одређеној мери), без помоћи
наставника. Када је реч о раду на мелодици и развоју двогласног и вишегласног певања те развоју хармонског слуха, апликација SmartMusic пружа могућност да ученик, као вокални солиста, члан хора или инструментални извођач „уђе“ у виртуелни
хор, камерни ансамбл или оркестар.150
Могућност креирања и имплементације звучних примера у радни простор
софтвера отвора нов и широк спектар могућности за рад на поставци тонова, лествица, двозвука, интервала и акорада. Свакако, осим поставке, примена софтвера може
имати још већу улогу приликом утврђивања градива и рада без асистенције и присуства наставника. Одређене улоге и карактеристике наставника пренесене су на ИКТ
пружајући могућност контроле, интеракције, интервенције и евалуације у наставном
процесу.
Анализом узорака, дошло се до резултата да је у оквиру рада на мелодици
највише пажње посвећено певању с листа. У овом домену истичу се три софтвера.

150

Оваква могућностпозитивно утиче на мотивисаност и активност ученика, а самим тим и на гајење
љубави према музици као једног од примарних циљева у процесу музичког описмењавања. Такође, ученици имају могућност да и са „виртуелним“ ансамблима увежбавају задату музику кроз
симулације звука који ће бити присутан и на јавним наступима.
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Слика бр. 94 Степен применљивости модула/дисциплина у наставе Мелодике
Ипак, предност и препорука за примену у будућој настави музичке писмености при раду на овој дисциплини припала би апликацији Sight Reading Factory. Овај
едукативни софтвер у највећој мери одговара свим методским поступцима, педагошким и психолошким начелима на којима се заснива рад на овој дисциплини по
Комбинованој функционалној методи. Још једна карактеристика издваја овај софтвер од других: док SmartMusic омогућава лако уношење примера које креирају сами
наставници, Sight Reading Factory има могућност да сâм компонује нове примере
како за наставнике тако и за ученике. И у овом софтверу се могу унапред задати
одређени музички параметри на основу којих ће компјутер генерисати примере. На
тај начин омогућено је праћење наставног програма дефинисаног школским документима и у складу са савладаним градивом и одговарајућим узрастом.
Посебно треба нагласити да, за разлику од пре само неколико година, компјутерски компоновани примери нису немузикални и нелогични, што представља велики помак и у овом домену развоја ИКТ. Квалитет компонованих примера и у овом
случају указује на све веће способности виртуелног наставника.
Приликом евалуације софтвера, морале су бити узете у обзир и њихове техничке могућности, поготово када се ради о интонирању и конвертовању аудио сигнала у дигитални. У том смислу, одређени произвођачи софтвера морају још да усавршавају поједине компоненте, како техничке несавршености манифестоване кроз
погрешно регистровање одговора не би довеле до пада интересовања корисника.
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И у домену техничких карактеристика, најбоља искуства су остварена са
софтвером SmartMusic.
Посматрајући апликације и њихове модуле са аспекта мелодике, и ван система
Комбиноване функционалне методе, може се констатовати да се највећи број њих
бави утврђивањем градива и радом на увежбавању и развоју слуха. У том смислу
модули представљају музичке справе, „тренажере“ који воде ученике кроз континуирани рад и велики број вежбања до стицања музичких вештина. Генерално, највећи
проценат вежби односи се на интонирање и опажање интервала, лествица и акорада.
Курсеви су најчешће формирани на основама интервалске методе, као најмасовније
у свету у раду на музичком описмењавању.

5.2 Евалуација софтвера у односу на елемент наставе
– РИТАМ
Резултати анализе репрезентативних узорака са становишта наставе ритма
указују на следеће карактеристике, степене и могућности примене:
Табела 12 Евалуација едукативних софтвери у односу на елементе наставе – РИТАМ
Софтвер

Елементи наставе – РИТАМ

Укупно

I

II

III

IV

V

VI

EarMaster 6

1

1

1

5

1

4.33

2.22

Auralia 5

1

1

1

1

5

4,42

2.23

SmartMusic

5

4

5

4

4

1

3.83

Malleus

1

1

1

1

1

1

1

Sight Reading Factory

1

1

1

5

1

1

1.66

Елементи наставе ритма: I Поставка тонских трајања; II Равномерно читање; III Принцип
Дандело; IV Ритмичко читање – парлато; V Мануелна репродукција ритма (једнослојни и
вишеслојни примери); VI Ритмички диктати: а) Ритмички диктати ван линијског система, б)
Усмени ритмички диктат – имитација, в) Вежбе опажања јединице бројања и равномерне
пулсације; г) Препознавање мере; д) Препознавање и интерпретација ритмичких фигура; ђ)
Компарација ритмичких фраза.
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Слика бр. 95 Применљивост елемената наставе ритма по изабраним софтверима
Резултати наставе ритма недвосмислено указују да рад на поставци музичке
хоризонтале и равномерном читању по принципу Дандело обухвата једино софтвер
SmartMusic. Разлог за овако високу оцену је идентичан као и у настави мелодике.
Могућност креирања и имплементирања нових нотних примера и звучних записа у
радни простор апликације омогућава успешан рад на наведеним дисциплинама.
Непостојање ових дисциплина у оквиру других дигитализованих курсева говори и о томе да стручни консултанти за израду софтвера из области наставе солфеђа нису упознати са методским поступцима који се примењују у романској школи151 и Комбинованој функционалној методи.152 У складу с тим, аутори софтвера се
евидентно базирају на Кодаљевој методи, англосаксонским (метода Tonik Sol-Fa),
германским (метода Tonika Do), концептима наставе солфеђа у којима преовлађују
интервалске методе, примена релативног именовања тонова, доминантност теорије
(смер наставе теорија-слика-звука). Такође, да се ради о наведеним методама говоре
и вежбе за рад на фономимији (Musition/Solfège Signing).

151

152

Романска школа (Француска, Италија, Белгија, Холандија) обухвата следеће дисциплине и елементе рада на настави музичке писмености: поставка тонских и хармонских функција, апсолутно именовање тонских висина, подела ритмова на дводелне и троделне поделе јединице бројања, равномерно читање – lecture, систем рада на усвајању ритмичких фигура и врста путем вежби француског методичара Жоржа Данделоа, читање свих врста кључева и рад на ритмичком читању.
Oсим у случају софтвера Malleus, у коме се још није радило на програмирању дисциплина из
области наставе ритма.
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Настава ритма у оквиру поменутих педагошких система одликује се поставком и утврђивањем тонских трајања, ритмичких врста и фигура кроз рад на ритмичком изговарању тонских трајања на темељима циферистичке методе,153 кроз систем
говорених трајања154 и интерпретацији примера ван линијског система, на једној линији. Како је теоријска база полазна тачка у креирању образовних софтвера, доминантност модула који садрже вежбе „куцања“ музичког садржаја на једној линији је
сасвим очигледан.

Слика бр. 96 Степен применљивости модула/дисциплина у настави ритма
Аналогно раду на певању с листа, и у раду на читању с листа високим оценама издвајају се два софвера SmartMusic и Sight Reading Factory

153

154

Циферистичку методу оформили су француски музички педагогози, Пјер Гален, Емил Шеве и Еме
Пари (Galin, Pierre 1786–1821; Chevé, Émile-Joseph-Maurice 1804–1864; Paris, Aimé 1798–1866) на
почетним идејама Русоових цифара и Вилхемових начела за изговарање тонских трајања.
Систем говорних трајања – представља рад на гласовном изговору тонских трајања исписаних ван
линијског система неутралним слоговима. Овако издвојени неутрални слогови из нотног текста
посматрају се изоловано од мелодике и постају „поштапалице“ које се касније тешко напуштају.
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Слика бр. 97 Степен применљивости софтвера у настави ритма
Све наведене карактеристике ова два софтвера у области рада на певању с листа могу се пресликати и на рад на читању с листа. Осим неоспорне читкости и читљивости примера за ритмичко читање требало би још једном истакнути да карактеристике апликације Sight Reading Factory у потпуности одговарају методским поступцима који се примењују у нашем музичком образовању. Посебно се издваја опција која активира брисање прочитаног нотног текста, чиме се не дозвољава враћање
погледа уназад, важног поступка у раду на развоју доброг читача нотног текста.
Осим рада на гласовној и мануелној репродукцији ритма, присутан је велики
број вежбања која припадају области диктати и интонације. Ритмички диктати су
заступљени у два софтвера EarMaster 6 и Auralia 5. Ови софтвери садрже веома
богат и разноврстан избор модула који се баве радом на овој дисциплини. Поред
класичних усмених и писмених диктата на једној линији, софтвери садрже и вежбе
опажања јединице бројања, мере, ритмичких врста, фигура и ритмичких стилова.
Такође, интересантне су и вежбе које се баве компарацијом ритмичких фраза и радом на уочавању намерних грешака направљених од стране софтвера. Осим евентуалних техничких недостатака, присутних у виду непрецизности конвертовања аудио
сигнала у дигитални запис, наведени модули се могу увести у наш систем наставе,
што потврђују и високе оцене које су добили у коначним резултатима. Како ритмички диктати припадају и области ритма и диктата, приликом квантитативне обраде
података, резултати у вези са ритмичким диктатима коришћени су у оба елемента
наставе солфеђа. Овако добијени резултати нису утицали на коначне ставове у вези
са применом ИКТ у настави музичке писмености.
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5.3 Евалуација софтвера у односу на елемент наставе
– ДИКТАТ
Резултати анализе репрезентативних узорака са становишта наставе диктата
указују на следеће карактеристике, степене и могућности примене:
Табела бр. 13. Евалуација софтвера у односу на елементе наставе – ДИКТАТ
Софтвер

Елементи наставе – ДИКТАТ

Укупно

I

II

III

IV

V

VI

1

1

4

1

5

4.33

3.36

4,5

5

4,5

1

5

4,42

4.28

SmartMusic

3

1

1

1

1

1

1.16

Malleus

1

1

1

1

1

1

1

Sight Reading Factory

1

1

1

1

1

EarMaster 6
Auralia 5

1

1

Елементи наставе диктата: Писмени/усмени: Једногласни диктати: Ia Диктирање појединачних дијатонских тонова; Iб Рад на апсолутним висинама; II Групe тонова: – Тонски низовии
мелодијске фразе; III Мелодијско-ритмички диктат: а) једногласни у оквиру једног тоналитета; б) Дијатонске модулације; IV Двогласни хомофони и полифони диктати: Двослојни
музички диктати; V Вишегласни хомофони и полифони диктати: Акорди и хармонске везе
(каденце); VI Ритмички диктати

Слика бр. 98 Применљивост елемената наставе диктата по изабраним софтверима
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Са становишта рада на мелодијским диктатима, по броју и квалитету модула
који се баве овим елементом рада на првом месту издваја се софтвер Auralia 5.

Слика бр. 99 Степен применљивости софтвера у раду на диктатима
Применом овог софтвера може се радити на свим дисциплинама које обухвата
Комбинована функционална метода, почев од записивања појединачних тонова (по
функцији и фреквенцији), бележења сложених вишеслојних примера. У оквиру Auralia 5 као и у Sight Reading Factory могу се унапред дефинисати дужина задатка, број
тонова, тоналитет, мере, ритмичка трајања, кључ и друге музичке компоненте.
Програм на основу задатих улазних вредности има могућност генерисања једногласних мелодијских диктата. За разлику од осталих софтвера, у оквиру Auraliа 5 се већ
налази програм за писање нота у коме се могу креирати диктати. Такође, како је
софтвер програмиран да користи XML фајлове, могу се користити и примери припремљени у другим софтверима за писање нота. Поред наведеног постоји и могућност да се, из богате библиотеке уметничке музике коју поседује Auraliа 5, користе
примери из широког спектра музичке литературе. На овај начин, осим рада на
развоју слуха, музичке меморије и вештине записивања музичких токова, одвија се и
промоција уметничке музике и корелација са другим музичким предметима. Истовремено, на овај начин се остварује и кроскурикуларни приступ реализације наставних садржаја.
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Када се говори о диктатима требало би посебно истаћи вредност рада на хармонским везама које се могу користити од почетне до факултетске наставе. Као и у
већини дисциплина, и овде је поред дефинисаних курсева могуће креирати задатке у
складу са наставним програмом или у складу са способностима сваког ученика
понаособ.

Слика бр. 100 Степен применљивости модула/дисциплина
у раду на диктатима
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5.4 Евалуација софтвера у односу на елемент наставе
– ИНТОНАЦИЈА
Резултати анализе репрезентативних узорака са становишта наставе мелодике
указују на следеће карактеристике, степене и могућности примене:
Табела бр. 14 Евалуација софтвера у односу на елементе наставе
– ИНТОНАЦИЈА

Софтвер

Елементи наставе – ИНТОНАЦИЈА

Укупно

I

II

III

IV

V

1

4

4

4.5

1

2.90

4.66

4.5

4.66

4.75

4

4.51

SmartMusic

1

3

1

Malleus

5

1

5

Sight Reading Factory

1

1

1

EarMaster 6
Auralia 5

1

1
5

1

1.40
1

1

3.40
1

Елементи наставе Интонације (опажање и интонирање): I а) Опажање и интонирање
основних тонова и тонова дијатонскихдурских и молских лествица; б) Поређење в) Опажање
и интонирање тонова у двозвуку и трозвуку; II Опажање и интонирање групe тонова: a) Мотиви и мелодијске фразе; б) Тонски низови и лествице; в) Тонски род (дур/мол), IIг Дијатонске модулације; III Опажање и интонирање двозвука/интервала; IV Рад на опажању и
интонирању акорада; Опажање и интонирање храмонских веза/ каденци; V Слушање музике: Va Идентификација музичких облика; Vб Идентификација музичких карактеристика (динамика, темпо, артикулација); Vв Препознавање ритмичких стилова
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Слика бр. 101 Применљивост елемената наставе диктата по изабраним софтверима
Аналогно раду на диктатима интонација (интонирање и опажање) има готово
идентичне циљеве и задатке. Због „танке линије“ између ове две дисциплине, приликом категоризације узорака, софтверских модула, било је у неким случајевима тешко
дефинисати њихову припадност. Осим Sight Reading Factory сви софтвери садрже
рад на овој дисциплини. По броју заступљености различитих модула, од највећег до
најмањег, редослед је следећи: Auraliа 5 (16), EarMaster 6 (5), Malleus (3) и SmartMusic (1).

Слика бр. 102 Степен применљивости софтвера у раду на интонацији
Из приложеног се може видети да је за овај елемент наставе креирано највише
модула. Због добијања релевантних квантитативних резултата, формиране су категорије и поткатегорије. Према оценама и аналитичкој дескрипцији софтвера, дигита-
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лизација ове дисциплине је апсолутно завршена и спремна за имплементацију и у
наш васпитно-образовни систем. Неминовно је очекивати да ће систематска, организована и континуирана примена наведених дигитализованих вежби довести до развитка и побољшања музичког слуха. Овде се на првом месту мисли на увежбавање
идентификације музичких елемената, што и јесте један од корака ка крајњем циљу,
способности перцепције и аперцепције комплетног музичког дела. Осим стандардних вежби, рада на препознавању, компарацији и интонирању појединачних тонова,
група тонова, лествичних низова двозвука/интервала, акорада и хармонских прогресија, у посебну категорију (V) сврстани су модули који се баве развојем активног
слушања музике. У ову поткатегорију сврстане су дисциплине које се баве опажањем музичких форми, музичких елемената (динамике, артикулације, ...) и ритмичких
стилова. С обзиром на запостављеност ове дисциплине на нашем педагошком простору (иако је обухваћена наставним програмима), предвиђамо да би имплементација поменутих елемената у великој мери утицала на подизање квалитета наставе
музичке писмености у нашој средини.
На овом месту би требало посебно истаћи софтвер Malleus у коме је рад на
препознавању појединачних тонова, интервала, трозвука, четворозвука и „штимова“
програмиран на основу Комбиноване функционалне методе. Софтвер је у развоју и
представља само прву фазу у софтверизацији методе Зориславе Васиљевић.

Слика бр. 103 Степен применљивости модула/дисциплина
у раду на интонацији
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5.5 Евалуација софтвера у односу на елемент наставе
– ТЕОРИЈА МУЗИКЕ
Резултати анализе репрезентативних узорака са становишта наставе теорије
музике указују на следеће карактеристике, степене и могућности примене:
Табела бр. 15 Евалуација едукативних софтвери у односу на елементе наставе
– ТЕОРИЈА МУЗИКЕ

Софтвер

Елементи наставе Теорија музике

Укупно

I

II

III

IV

V

VI

VII

EarMaster 6

1

1

1

1

1

1

1

1

Auralia 5 / Musition 5

5

4

5

5

5

5

5

4.85

SmartMusic

1

1

1

1

1

1

1

1

Malleus

1

1

1

1

1

1

1

1

Sight Reading Factory

1

1

1

1

1

1

1

1

Елемент наставе Теорија музике: I Теоријска поставка и утврђивање тонских висина; II
Теоријска поставка и утврђивање тонских трајања, ритмичких врста (мера) и фигура; III
Теоријска поставка и утвђивање тонских низова, лествица и тоналитета; IV Теоријска
поставка и утврђивање двозвука/интервала; V Теоријска поставка и утврђивање акорада; VI
Теоријска поставка и утврђивање хармонских прогресија (хармонске везе, каденце); VII
Теоријска поставка и утврђивање музичких термина и симбола (динамика, темпо, карактер,
артикулација, орнаменти, ...).

Слика бр. 104 Применљивост елемената наставе диктата по изабраним софтверима
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Анализом референтних узорака дошло се до закључака, да осим текстуалних
дефиниција и инструкција у оквиру савладавања теорије музике, само апликација
Musition 5 предвиђа интерактивни приступ савладавањ.

Слика бр. 105 Степен применљивости софтвера у раду на Теорији музике
Проблематика теорије музике у програму Musition 5 разврстана је у седам
група које обухватају све садржаје овог елемента наставе и у нашој наставној
пракси. У том погледу заступљено је дефинисање и увежбавање појмова
појединачних тонских висина и трајања, лествица, интервала, акорада, хармоније,
термина и симбола и др.

Слика бр. 106 Степен применљивости модула/дисциплина у раду на теорији музике
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Осим наведених подручја значајно је истаћи да софтвер Musition 5 садржи
подручја и дисциплине које су обухваћене и образовним сегментом наставе. Кроз
модуле Instruments, General Knowledge и Composition ученици имају прилику да
упознају инструменте (боју, опсег и кључеве који се користе за записивање деоница), да науче периодизацију музике, основне биографске податке о истакнутим
композиторима, да препознају различите композиционе технике и окушају се у
аранжирању вокалних примера (кроз уношење тонова једне деонице).
Нажалост, са аспекта Комбинованe функционалне методе, основни недостатак
софтверског пакета Musition 5 је у томе што се теорија не повезује са звуком ни у
једном смеру. Дакле, као и укласичној настави на поставци тонских висина и
трајања, и учењу и вежбањима са софтверизованом теоријом музике потребно је
прву фазу, обраду, реализовати у стилу „живе“ наставе поштујући смер: звук-сликатумачење.
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5.6 Евалуација софтвера у односу на елемент наставе
– ДЕЧЈЕ МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО
Резултати анализе репрезентативних узорака са становишта наставе дечје
музичко стваралаштво указују на следеће карактеристике, степене и могућности
примене:
Табела бр. 16 Евалуација софтвера у односу на елемент наставе
– ДЕЧЈЕ МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО

Софтвер

Елемент рада
Дечје музичко стваралаштво

Укупно

I

II

EarMaster 6

1

1

1

Auralia 5

1

1

1

SmartMusic

5

5

5

Malleus

1

1

1

Sight Reading Factory

1

1

1

Елементи рада Дечје музичко стваралаштво: I Музичке допуњалке; II Мелодијске и ритмичке импровизације; Компоновање музичких реченица, мелодија на основу задатих текстова,
ритмизација текстуалних предложака.

Када је реч о развоју музичке креативности резултати истраживања указују на,
очигледно поражавајуће, стање и код нас и на светској педагошкој сцени. У суштини, већина анализираних софтвера не предвиђа рад на дечјем музичком стваралаштву. Софтвер SmartMusic је једини који садржи овај елемент рада и у том смислу
је добио највише оцене (Слике бр. 107, 108 и 109).
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Слика бр. 107 Применљивост елемената наставе диктата по изабраним софтверима

Слика бр. 108 Степен применљивости софтвера у раду на Дечјем музичком
стваралаштву

Слика бр. 109 Степен применљивости модула/дисциплина у раду
на Дечјем музичком стваралаштву
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Разлог за високу оцену коју је добио SmаrtМusic лежи у, већ наведеној, отворености овог софтвера и могућности укључивања примера који се примењују у настави базираној на Комбинованој функционалној методи. На овом месту поново треба
истаћи да ни ауторка поменуте методе није уврстила дечје музичко стваралаштво у
основне елементе рада. Уколико имамо у виду педагошки значај дечјег музичког
стваралаштва за развој будућих музичких стручњака надамо се да ће у скоријој будућности овакав тренд бити коригован у и да ће дечје музичко стваралаштво заузети
више простора како у „живој“ тако и у „виртуелној“ настави.

5.7 Евалуација софтвера у односу на елементе наставе солфеђа
Табела 17. Евалуација софтвера у односу на елементе наставе солфеђа

ЕЛЕМЕНТИ НАСТАВЕ МУЗИЧКЕ ПИСМЕНОСТИ

Софтвер

Мелодика

Ритам

Диктат

Интонација

Теорија
музике

Дечје
стваралаштво

EarMaster 6

1,86

2.22

3.36

2.90

1

1

Auralia 5

1.57

2.23

4.28

4,51

4.85

1

SmartMusic

5.00

3.83

1.16

1,40

1

5

1

1

1

3,40

1

1

1.57

1.66

1

1

1

1

Malleus
Sight Reading
Factory

На основу добијених резултата у вези са степеном применљивости модула
софтвера у елементе наставе солфеђа може се јасно видети да већина софтвера не
обухвата све елементе наставе солфеђа. Такође, резултати указују да се највећи број
модула односи на рад на утврђивању градива и стицању вештина кроз континуирано
и константно вежбање. Осим вежбања, софтвери обухватају и велики број тестова и
аутоматску евалуацију. Досадашњи развој софтвера није још постигао задовољавајући ниво за фазу обраде и поставку музичке хоризонтале и вертикале. У том смислу
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једино софтвер SmartMusic, б дозвољава креирање и имплементирање примера за
наставу музичке писмености, може да имати значајну улогу у овом делу наставе.

Слика бр. 110 Графички приказ степена применљивости модула софтвера
у елементе наставе музичке писмености
На крају наводимо и преглед компатибилности софтвера у односу на конкретне елементе наставе музичке писмености.
Табела бр. 18 Преглед компатибилности софтвера у односу на елементе наставе
музичке писмености

Софтвер

ЕЛЕМЕНТИ НАСТАВЕ МУЗИЧКЕ ПИСМЕНОСТИ

Мелодика

Ритам

Auralia 5/
Musition 5

SmartMusic

5.00

3.83

Диктат

Интонација

Теорија
музике

4.28

4,51

4.85

Дечје
стваралаштво

5
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Слика бр. 111 Графички приказ компатибилности
На крају, детаљна анализа и добијени резултати указују на то да још не постоји адекватан образовни софтверски пакет који би у потпуности одговарао настави
музичког описмењавања која се реализује по Комбинованој функционалној методи.
Међутим, посматрајући резултате у односу на сваки елемент и дисциплину наставе
музичке писмености, може се закључити да су одређени произвођачи софтвера
креирали модуле који у великој мери одговарају начину рада на нашем педагошком
простору. Коначно, са становишта реализације елемената наставе, интегрално валоризујући софтвере, најбољe оцене добили су софтверски пакети Auralia 5/ Musition 5
и SmartMusic.
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6 ДИСКУСИЈА
6.1 Савремене образовне технологије са становишта опште и
музичке педагогије
Спроведено истраживање указало је на добробити употребе специјализованих
софтвера у настави музичке писмености. Указано је и на потенцијалне недостатке које
модернизација наставног процеса може да донесе. Развој дигиталиних наставних
средстава, у развијеним земљама, значајније утиче на трансформацију традиционалне
наставе солфеђа. У Републици Српској, и у региону, до сада није озбиљније и научно
утемељено разматрала могућност увођења нових облика музичке наставе, ова студија
представља пионирско настојање да се осветли један од путева будућег осавремењивања наставе музичког описмењавања. С обзиром на то да су истраживања која се баве
дигитализацијом процеса музичког описмењавања тек пред нама, као важан извор за
приступ овом феномену искоришћена су истраживања и литература која постоји у
оквиру опште педагогије, или специјалних методика, других наставних предмета.
О значају, функцији и начинима употребе савремених наставних средстава у
наставном процесу и иновацијама у настави, као и о њиховој теоријској утемељености
на спознајама из педагогије, психологије и социологије, писали су многи педагози.
Међу пионирима на простору Балкана у области образовних технологија и иновација
у настави, издвајају се радови Петра Мандића, Ђорђа Надрљанског, Владимирa
Мужића, Мирчета Даниловићa, Тихомирa Продановића, Николe Шољанa, Радиславa
Ничковића и Миркa Богићевића, док се међу савременим ауторима издвајају Данимир
Мандић, Марјан Блажић, Јован Ђорђевић, Бошко Влаховић и Драгана Глушац.
Питање осавремењивања и модернизације наставе на овим просторима није
новина. У том смислу, још 1974. године Мирко Богићевић је писао да се начини
извођења наставе и методски поступци који се примењују приликом реализације
наставе морају ускладити са степеном развоја науке и технике, као и да се наставни
садржаји, наставни програми, стилови учења и целокупна образовна технологија
трабају модернизовати и осавременити (Богићевић, 1974). Посматрајући данашњу
образовну политику може се констатовати да су наведени захтеви за модернизацију
још израженији. Међутим, суштинска модернизација, поготово у настави музичке
писмености, није још остварена.
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Такође, о питањима иновације васпитно-образовног процеса, говорили су
Петар и Данимир Мандић: „Kompjuterska nastava, odnosno kompjuterizacija nastave i
učenja predstavlja jedan korak u tom dugom i vječnom traganju za novim, boljim,
efikasnijim. Tamo gde je ona osmišljeno uvedena, vide se pozitivni rezultati u nastavi i
učenju“ (Mandić, Mandić,1997:168). Дакле, само осмишљено уведена дигитализована
настава музичке писмености, базирана на ИКТ и подржана анализираним софтверима могла би да нађе своје место и у нашем образовном систему. О компјутерској
настави и редефинисању наставних садржаја писали су у својим закључцима аутори
дела Компјутерски подржана настава у основној школи Слободан Роковић и Драшко Грбић: „С обзиром на динамичан развој компјутерске технике и технологије
неопходно је континуирано усклађивати са тим развојем и образовне садржаје који
се изучавају у школи, али прилагођавати и компјутерска средства за реализацију новијих и савременијих образовних садржаја“ (Роковић, Грбић, 2008:243).
Истраживања која се баве дигитализацијом наставе музичке писмености права
су реткост, посебно на нашим просторима. У раду Виртуелни наставник солфеђа,
Даница Јовановић, изводи закључак да едукативне видео игре у области наставе
солфеђа не могу бити једини начин презентације и увежбавања градива, те да не
могу бити искључени и други облици рада. Ауторка напомиње да „Музичко образовање ипак изискује примену традиционалних метода. Видео игра може бити корисна
ако је њена употреба повремена и пажљиво испланирана, ако се она прилагоди
настави, а не обрнуто“ (Јовановић, 2009:108). У истраживању су испитани и ставови
родитеља о примени видео игара у настави солфеђа. Резултати указују да 80%
родитеља сматра за добром идејом, или добру за привремено коришћење, док је 20%
сматра лошом (Јовановић, 2009:108). Могућностима примене ИКТ у традиционалној
настави солфеђа бавила се и Милица Чеперковић. Испитивањем односа ученика и
студената према информационо-комуникационим технологијама употребљеним у
току наставног процеса солфеђа дошло се до резултата који указују да „употреба
образовних музичких апликација путем мобилних телефона и компјутера може допринети настави музичких предмета“ (Чеперковић, 2017:75). Ауторка истиче и да
„примена одређених рачунарских и мобилних апликација може омогућити већу
ефикасност наставе, успешније савладавање задатака предвиђених наставним планом и програмом, а истовремено обједињавање „традиционалног“ и „новог“ приступа у раду који савремена настава подразумева“ (Чеперковић, 2017:1).
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Из наведених ставова може се закључити да су аутори са ових простора од
самог почетка истраживања могућности модернизације наставе, па све до данас,
указивали на значај и позитивне резултате компјутерске наставе у ситуацијама у којима је она адекватно осмишљена (Šikl, 2011; Gower, McDowal, 2012).
Посматрајући педагошки простор развијених земаља, у области примене компјутера у настави солфеђа посебно се издваја истраживање Иде Вујовић и групе аутора под називом Експериментални курс солфеђа (енгл. Experimental Solfège Course).
Ово истраживање реализовано је на Краљевском конзерваторијуму у Хагу (The Royal Conservatory in the Hague) у периоду од 2000−2002. године. Пројекат је обухватао
израду софтвера са педесет различитих лекција које су покривале све области наставе солфеђа које се примењују у настави на Краљевском конзерваторијуму. Резултати
истраживања указали су на добробити и скривене недостатке који могу настати
приликом дизајнирања и коришћења софтвера. Аутори су дошли до закључака да
софтвер подстиче развијање рефлексивног, свесног учења и самоучења и подстиче
стварање личних стратегија за савладавање задатака. Изнесен је закључак да се највећа примена рачунара може очекивати у дисциплинама које се баве развојем слуха
и теоријом музике. Реализатори експерименталног курса истичу да је његова примена изузетно корисна у оквиру припрема за пријемни испит и приликом усклађивања
нивоа знања новопримљених студената на почетку прве године студија. Потенцијални недостаци примене компјутера, према ставовима аутора поменутог истраживања,
огледају се у претераном коришћењу звучних и визуелних ефеката који могу да
скрену пажњу са образовних садржаја. Надаље, они указују на то да су компјутерски
генерисани задаци најчешће немузикални што негативно утиче на мотивисаност студената. Такође, уочено је да велики број примера отежавају студенту да сам одреди
шта, када, зашто, колико и како да вежба. Последњи недостатак је нарочито изражен
уколико не постоји наставник који усмерава и креира методски пут у складу са индивидуалним способностима студента (Вујовић, 2003).
Дакле, примена ИКТ и едукативних софтвера у традиционалној настави солфеђа захтевала би и значајне промене у самој организацији васпитно-образовног
процеса музичког описмењавања, тј. трансформацију класичне наставе.
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6.2 Oднос између традиционалне и компјутерске наставе
Може сe правом рећи да су потребе модерног друштва надрасле могућности
традиционалне наставе. Данас се од појединаца очекује да буду у стању да властитом
иницијативом долази до информација да их активно и критички разматра и трансформише у корисно и практично примењиво знање. Традиционална настава губи корак, нарочито у области наставе која треба да буде прилагођена индивидуалним потребама полазника али и у оним областима које се тичу мотивације и евалуације.
Традиционална настава је конципирана тако да је њено тежиште стављено на
активност наставника а не ученика (мада је у музичким школама ово нешто мање
изражено). Доминантан облик наставе у традиционалној школи је ex catedra који код
ученика форсира првенствено способности памћења и репродукције а не усмереност
на практичну примену стеченог знања и вештина (Вилотијевић, 1999). Такође, ако
имамо у виду да модерно друштво захтева брзину и мобилност, традиционална
настава показује још један значајан недостатак јер је нефлексибилна у погледу времена и места извођења наставе. Потреба да ученици буду на једном месту и у исто
време потпуно је превазиђена ако се у настави користе савремене информационе
технологије Осим наведеног, може се издвојити још неколико негативних карактеристика традиционалне наставе:
1. Низак степен мотивисаности ученика;
2. Немогућност приказивања информација на више начина;
3. Немогућност самоорганизовања времена учења;
4. Немогућност напредовања индивидуалним темпом;
5. Традиционална настава креира наставне циљеве и задатке према просечним
ученицима.
Актуелна ситуација и стечена искуства у вези са дигитализацијом наставног
процеса у васпитно-образовним институцијама на нашем простору могу указати на
проблеме који се могу очекивати приликом имплементације ИКТ и у настави музичког описмењавања. Затечено стање које се може негативно рефлектовати на модернизацију музичке писмености огледа се и у следећем:
1. Неадекватна опремљеност школа новим технологијама;
2. Недовољна оспособљеност наставника за коришћење нових технологија;
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3. Недостатак развијања индивидуе у социјалном окружењу;
4. Став наставника и родитеља да ИКТ угрожавају развој индивидуе у социјалном животу и да негативно утичу на физичко и ментално здравље конзумената. Овај утицај се манифестује кроз недовољну физичку спретност, смањење
физичке активности, сметње са видом („синдром компјутерског вида“), стрес,
замор, зависност од конзумирања рачунара као и кроз одређене негативне
последице у понашању (Радивојевић, 2018);155
5. Лоша примена ергономских156 мера у компјутерској настави може утицати на
физички развој ученика;
6. Могућа пасивност одређеног броја ученика – могућност примене и рада на
задацима 24/7 код мање одговорних ученика и оних са слабим радним навикама може да доведе до непосећивања „виртуелних“ часова, нагомилавања
градива и лоше комуникације са родитељима као контролорима и саветницима
у процесу наставе;
7. Развој и утицај масмедија као и имплементирање ИКТ у наставни процес
утиче на проблем социјализације, све већег отуђења ученика и губитка осећаја
за заједништво.
Са друге стране, модернизација и дигитализација наставе музичке писмености
могла би да има следеће предности:
1. Сваки ученик би могао да напредује у складу са својим способностима;
2. Едукативни софтвери би требало да учине лекције привлачнијим чиме би било
подстакнуто активно учење и постигнута већа мотивисаност;
3. Савладавање и стицање одређених знања и вештина могло би се остваривати и
путем (видео) игара као специфичног начина учења детета;
4. Омогућена је подела на садржаје мањег обима;
5. Употреба ИКТ омогућава да се наставни циљеви и задаци персонализују и
одреде на основу улазног теста и индивидуалних способности ученика;
6. Могућ је избор наставних садржаја на основу предзнања, способности, могућности и интересовања сваког појединца;

155
156

Софтвери за ученике би требало обавезно да имају и подршку софтвера који указују на микропрекиде рада, време за опоравак „виртуелно школско звоно“, – Workrave i Ergonomix.
Ергономија је наука која се бави дизајном производа тако да они буду прилагођени активностима
људског тела.
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7. Могу се креирати индивидуални наставни планови и програми у зависности од
улазног теста и психофизичких способности сваког ученика понаособ;
8. Повратна информација се може добити моментално после сваког корака у процесу стицања знања;
9. Елиминише се субјективност и постиже праведније оцењивање знања ученика.
10. Домаћи задаци могу бити разноврсни, чак и у облику музичких (видео) игара;
11. Увођење музичких видео игара у рано музичко описмењавање;
12. Оплемењивањем музичких кабинета информационо комуникационим технологијама и настава музичке писмености постаје савремена и атрактивна;
13. Омогућава се иновирање и модернизовање наставног процеса и стилова учења
као и употреба нових метода, облика рада и дидактичких медија;
14. Креирање наставних припрема у дигиталној форми са свим елементима мултимедијалности убрзава наставу и чини је интересантном и динамичном;
15. Утиче се на повећање продуктивност учења и рада у школи и ван ње. Ученику
се омогућава разноврстан и ефикасни самостални рад;
16. Проширење интерактивног учења на још једног актера – ИКТ. Педагошке
функције виртуелног наставнице/ка остваривале би се: (а) у оквиру наставне
области – виртуелнa наставница/ка у току наставе могла/о би да подстиче и
развија све облике самосталног креативног рада и учења, негује сарадничке и
равноправне односе уз пуно уважавање личности ученика и његово активно и
креативно испољавање и потврђивање; (б) у познавању општих принципа, метода и средстава васпитног и наставног рада са посебним захтевом да тај рад
буде савремен, високо рационалан и продуктиван како у образовној тако и у
васпитној сфери. Виртуелна наставница/к се једнако односе према свим ученицима. На другој страни, „стварни“ наставница/к постаје организатор, евалуатор, саветник и спаринг-партнер. Наставници/ку се оставља више простора за
васпитни рад, за иновирање наставе, облике рада и програма, за систематско
праћење сваког ученика, али и за лично педагошко и стручно усавршавање.
17. Наставни садржаји и настава могућа су 24/7, било где и било када.
18. Повећање корелације између наставних предмета. Наставни садржаји су интердисциплинарни.
19. Могућност интерактивног савладавања градива
20. Онлајн подршка тутора је увек доступна. У савладавању наставног градива
укључен је и виртуелни наставник.
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21. Коришћењем софтвера за препознавање гласа и рукописа очекује се да ће
тастатура постати секундарни, а микрофон и електронска оловка примарни,
улазни уређај.
22. Употреба електронског (дигиталног) уџбеника утицаће на то да ученици могу
самостално напредују у савладавању наставних садржаја.
23. Могуће је полагање испита путем интернета.
24. Дигитализованој евалуацији и валоризацији прогреса и успеха сваког ученика
појединачно (детаљни извештаји путем имејла, аутоматско добијање резултата, индивидуално оцењивање).
25. Кроз виртуелне музичке кабинете могућ је рад у кући – виртуелној школској
институцији.
26. Рад на иновацији и развоју креативности и различитог мишљења. Овакав рад
требало би да постане један од императива наставе у будућности.
Дакле, ИКТ би имале значајну функцију и велики значај у настави музичког
описмењавања у свим њеним етапама: припремању ученика и наставника за наставу,
обради нових наставних садржаја, вежбању, понављању, проверавању и оцењивању.
________
Укључивање информационо-образовних технологија у традиционалну наставу
неминовно би морала да резултира новим моделом наставе солфеђа, у коме ће
образовни софтвери представљати техничку базу модерне наставе и добити значајну
улогу у развоју, побољшању квалитетан ефикасности будуће наставе музичке
писмености Уосталом, овакав став дели и један од зачетника примене дигиталних
медија у настави, проф. Надрљански, који истиче да је услов за постизање успеха у
учењу и подучавању квалитетан образовни софтвер (Nadrljanski, Nadrljanski, 2007).
Актуелна дидактичка апаратура требало би да се мења и прилагођава новим техничким и технолошким условима. Све већа примена модерне наставне технике има
капацитет да трансформише учење у активан процес стицања знања, умећа и вештина и да такво учење буде што рационалније и успешније. На тај начин, били би
обезбеђени услови да ученик може самостално да учи и непознато градиво, вежба,
понавља, проверава и сâм оцењује своја знања и умећа, тренутно добијајући
повратне информације, што је у традиционалној настави немогуће.
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Актуелни погледи на наставу музичке писмености са психофизичког, социјалног и когнитивног аспекта деле стручну јавност на присталице примене информационих комуникационих технологија у настави солфеђа и на музичке педагоге
конзервативних схватања. Резултати овог истраживања требало би да утичу на помирење ова два антагонистичка концепта наставе музичке писмености, и на њихову
будућу неизбежну конвергенцију. Иако актуелни начини вођења музичке наставе,
можда код нас представљају неконвенционалне методе, за очекивати је у скоријој
будућности да иновирани концепт, уз примену образовних софтвера и информационо-комуникационих технологија, бити неизбежан начин рада у процесу модерног
музичког описмењавања.
Нажалост, иако је човечанство на прагу четврте индустријске револуције,
примена информационо-комуникационих технологија у реализацији курикулума
предмета из области музике на простору Републике Српске је на самом почетку.
Наставна средства у кабинетима за музичку културу и даље се своде на музички
инструмент, таблу, уџбеник и технички уређај за репродукцију музике. Са друге
стране, на светској педагошкој сцени, примена савремених наставних средстава и
помагала (персоналних компјутера, интерактивних табли, софтвера и интернета) у
оквиру електронских мултимедијалних учионица бележи све већи пораст. Дакле,
добро познати дидактички троугао (ученик, наставник, градиво) морао би, и на
нашем простору, претрпети трансформацију у педагошки четвороугао, који обухвата
и уврштава савремена наставна средства и нове технологије.
На затечену ситуацију у вези са применом ИКТ на простору Републике
Српске утиче више фактора. На првом месту, на (не)примену модерних технологија
утиче (не)опремљеност музичких кабинета и информатичка (не)писменост наставника музичке културе. Такође, мање креативни наставници, без довољно самопоуздања, мотивације и уз увек присутну неофобију, не желе ни да покушају да се укључе у савремене педагошке токове и да користе савремена наставна средстава у
реализацији наставних јединица. Свему наведеном треба додати и да (не)организовање семинара за наставнике солфеђа у великој мери утиче на актуелну стање у
реализацији реформисаних наставних програма.
На крају, надајмо се будућем значајнијем улагању у образовање и културу како
се на овом педагошком простору не би изгубио корак са напредним земљама света.
Коначно, не треба заборавити да је четврта технолошка револуција већ почела.
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7 ПРАВЦИ ДАЉИХ ИСТРАЖИВАЊА
Како је већ почела четврта технолошка револуција и све веће интересовање за
развој вештачке интелигенције и роботике, добијени резултати и предложене концепције дигиталних кабинета, организације наставе и стилови учења, могли би већ у
скоријој будућности да буду преиспитани. Стога, нова научна достигнућа и иновације из области информационо-комуникационих технологија могу да представљају
полазне тачке, предмет и хипотезе за нова истраживања која се односе на иновације
у настави музичке писмености и школе будућности. Следеће теме могле би представљати даље правце истраживања у области иновација у музичкој педагогији:
 Могућности примене холограма у музичкој педагогији – Холограм представља
начин приказа илузије тродимензионалних слика на фотографској плочи применом
светлости и ласера. Дакле, у складу са плановима и предвиђањем развоја технологије и учења на даљину, у не тако далекој будућности моћи ће да се у учионици
пројектује виртуелни наставник који ће моћи активно да учествује у настави. Са
тог аспекта, отвориће се могућност да холограмски наставник солфеђа, реализује и
део наставе који се бави обрадом и поставком музичких појава.
 Виртуелни ученици у дигиталном музичком кабинету – Технологија холограма
моћи ће да формира и холограмске ученике по потреби. У недостатку довољног
броја ученика за групну наставу, ученици ће се моћи вештачки створити у учионици. Могућност формирања виртуелних учионица у којима се налазе виртуелни
ученици, могу представљати будуће вежбаонице за одржавање практичне наставе
из предмета Методика наставе солфеђа. На овај начин студенти би се припремали
за држање часова у стварном окружењу. Наведени експерименти већ се обављају
из области педагогије на Универзитету Мисисипи.
 Проширена стварност (Augmented Reality) и музичка педагогија – Проширена
ствармност могла би да омогућави свирање у „виртуелном оркестру“ или певање у
„виртуелном хору, опери“. Такође, помоћу проширене стварности, може се и било
који објекат трансформисати у виртуелни музички инструмент.
 Алгоритамско компоновање музичких примера за наставу музичке писмености
или Вештачка интелигенција и процес музичког описмењавања – Дигитализација
компоновања музичких примера за наставу солфеђа.
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8 ЗАКЉУЧАК
Полазећи од постављених хипотеза и циљева, спроведено истраживање довело је до следећих закључака:
 ОХ – Изабрани узорак истраживања, едукативни софтвери за развој музичког
слуха, музичких знања и вештина могу се применити у процесу музичког
описмењавања који се базира на Комбинованој функционалној методи проф. др
Зориславе Васиљевић. Резултати истраживања јасно указују на то да степен
применљивости софтвера, према броју и квалитету дисциплина које обухватају, није уједначен. Према броју елемената наставе музичког описмењавања
(укупно шест) и модула софтвера који се могу имплементирати у наставу по
наведеној методи, формиран је следећи редослед: Auralia 5 + Musition 5 (5
дисциплина), SmartMusic (5 дисциплина), EarMaster 6 (4 дисциплине), Sight
Reading Factory (2 дисциплине) и Malleus (1 дисциплина).
 Х1 – Квалитативно и квантитативно истраживање показало је да ниједан тестирани едукативни софтвер не обухвата све елементе рада које садржи настава
по Комбинованој функционалној методи. Потребне су одређене модификације
и имплементација додатних модула за обраду и утврђивање наставних
садржаја. У складу с наведеним, анализиране софтвере требало би допунити
следећим дисциплинама:
1) Auralia 5 + Musition 5 – Дечје музичко стваралаштво;
2) SmartMusic – Теорија музике;
3) EarMaster 6 – Теорија музике и Дечје музичко стваралаштво;
4) Sight Reading Factory – Диктат, Интонација, Теорија музике и Дечје музичко
стваралаштво;
5) Malleus – Мелодика, Ритам, Диктат, Теорија музике и Дечје музичко
стваралаштво.
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Детаљна анализа и тестирање софтвера показала је да, и у оквиру самих
елемената наставе, ниједан софтвер не покрива све субдисциплине које обухвата
одређени елемент наставе солфеђа по наведеној методи. Свакако, на овом месту
требало би истаћи да софтвери Auralia 5 и SmartMusic садрже модуле који иначе
нису заступљени у настави музичког описмењавања, те би се могли преузети из
софтвера и применити у циљу њеног унапређења.
 Х2 – Анализом, тестирањем и мерењем сваког сегмента изабраних образовних
софтвера констатовано је да нису сви модули/дисциплине подједнако применљиви, као и да се степен применљивости разликује од софтвера до софтвера, и
од дисциплине до дисциплине. Евалуација софтвера и њихових модула, извршена на основу Ликертове скале, квалитета дизајна и осталих карактеристика,
јасно указују на квалитет одређених дигитализованих дисциплина и вежбања,
што потврђују највише оцене. Са становишта сваког елемента наставе појединачно, као и са становишта најбољих резултата које дају изабрани софтвери у
наведеним елементима наставе, хијерархија би била следећа:
1) Мелодика – SmartMusic (5);
2) Ритам – SmartMusic (3,83);
3) Диктат – Auralia 5 (4,28);
4) Интонација – Auralia 5 (4,51);
5) Теорија музике – Auralia 5 (4,85);
6) Дечје музичко стваралаштво – SmartMusic (5).
Осим приказане применљивости софтвера по елементима наставе музичке
писмености које садржи Комбинована функционална метода, у раду је, у оквиру
резултата, детаљно приказана и квалификована свака дисциплина понаособ. Са тог
аспекта, наведеном списку могу се придружити и остала три софтвера који, у
одређеним доменима, имају највише оцене и који би највише и одговарали актуелној
настави на нашим просторима.
1) Sight Reading Factory – област певања и читања са листа;
2) Malleus – о пажања појединачних тонова, двозвука, акорада и штимова“;
3) EarMaster 6 – мануелна репродукција ритма, вишегласни хомофони и полифони диктати.
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 Х3 – Историјско-компаративном методом сагледана су наставна средства која
су примењивана у области музичке педагогије, са посебним освртом на процес
музичког описмењавања. Резултати компарације указују на то да су сва традиционална наставна средства добила свој дигитализовани облик. Тестирањем
наставних средстава из домена информационо- комуникационих технологија и
њиховом компарацијом са актуелним наставним средствима, може се донети
закључак да се традиционална наставна средства могу заменити савременим –
дигитализованим.
 Х4 – Истраживање је указало на то да дигитализована настава солфеђа зависи
од квалитета хардверске опремљености кабинета за наставу солфеђа али, још
више, од софтвера намењених за наставу музичке писмености. Формирањем
дигиталног музичког кабинета на Академији умјетности Универзитета у Бањој
Луци, вршена су тестирања хардвера и софтвера. Уочено је да рад на одређеним софтверима и дисциплинама зависи од квалитета хардвера (компоненти
компјутера, музичких картица, микрофона, интерактивног монитора), квалитета и начина њихове повезаности (каблови, сервер, cloud, Wi-Fi, интернет).
Посебни технички недостаци евидентирани су у вежбама које предвиђају
гласовну или мануелну репродукцију музичких садржаја. Тестирање је показало да само микрофони високог квалитета, или они које је развио произвођач
датог софтвера, дају добре резултате приликом рада на појединим дисциплинама. Свакако, и квалитет аудио опреме и звучника утицао је на мотивацију и
целокупни музички доживљај приликом рада на појединим дисциплинама.
Добијени резултати о применљивости и квалитету софтвера недвосмислено
указују на то да, без квалитетно програмираних и дизајнираних образовних и
услужних апликација за наставу музичке писмености, ИКТ (хардвер) не може
имати значајнију улогу у успостављању нове, дигитализоване наставе.
 Х5 – Информационо комуникационе-технологије могу имати значајну улогу у
припремној фази рада на музичком описмењавању. Слушање музике и
стварање звучних наслага представља један од основних предуслова који имају
велику улогу у процесу музичког описмењавања. У предшколском узрасту
требало би примењивати достигнућа из области ИКТ. С обзиром на то да нове
генерације више „гледају“ музику, него што је само слушају, достигнућа из
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области ИКТ могу се искористити како за стварање музичких наслага, тако и
мотивације приликом реализације наведене активности.
 Х6 – Примена образовних софтвера, или њихових сегмената, утиче и на промену начина и стилова учења, структуру наставе, комуникације између актера,
начин евалуације и опште будуће правце развоја наставе музичке писмености.
Имплементацијом новог актера, ИКТ, у наставу музичке писмености отварају
се и нове могућности умрежавања и повезивања, а самим тим и нове релације и
односу међу актерима модерне наставе. Модерна, електронска, повезаност
наставника, ученика и наставних садржаја, те могућност повезивања са базама
података, резултира новим облицима учења као што су електронско учење (elearning), учење помоћу компјутера (Computer Based Learning), учење на даљину (Distance Learning), онлајн учење (online learning), учењу које се базира на
веб претраживачима (Web Based Learning) и учење путем мобилних телефона
(m-learning). У складу сa тим, и наставна средства и помагала која се базирају
на различитим медијима, добила су своје нове облике, могућности и улоге у
васпитно-образовном процесу. Са друге стране, развој дигиталне технологије
утицао је и на развој друштва, а самим тим и на појаву нових генерација тзв.
homo zappiens-e.157 Дакле, дигитално доба утицало је на својеврсну „модернизацију“ актера наставе, проширење интерактивног учења на још једног
актера – ИКТ, те на могућност успостављања нове, трилатералне образовне
комуникације: ученик-наставник-ИКТ. Такође, анализа изабраних образовних
софтвера указала је да су, осим развоја конкретних дисциплина и модула за
музичко описмењавање, њихови произвођачи радили и на развоју административне подршке наставницима. Процес вођења евиденције о раду ученика и
њиховом напретку потпуно је дигитализован. Захваљујући дигиталном и
аутоматизованом оцењивању ученика наставник може имати више времена за
креативни рад и индивидуални и интерактивни облик наставе.
Осим потврђивања постављене хипотезе, кроз истраживање описано у овом
раду дошло се до одговора и на следећа постављена питања која су у директној вези
са циљевима истраживања:

157

Видети у поглављу Актери модерне наставе: Ученик 21. века – дигитални домородац.
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 Ц1 – Развој ИКТ неоспорно ће имати утицаја и на развој и промене у начину
реализације наставе музичке писмености. Неопходно је даље усавршавање
ИКТ, и опремљеност музичких кабинета дигиталним наставним средствима
како би се могао побољшати степен реализације рада на музичком описмењавању. У складу са наведеним, будуће ангажовање експерата, музичких педагога из области наставе музичке писмености која се одвија по Комбинованој
функционалној методи, требало би пружи значајан допринос у креирању и
развоју ИКТ алата и софтвера креираних за потребе наставе на нашем
простору.
 Ц2 – Затечено стање ИКТ не омогућава комплетну замену традиционалне
наставе. Ипак, требало би још једном истаћи да примена тестираних хардвера и
софтвера условљава другачију образовну технологију наставе и промену улоге
наставника нарочито у делу обраде и поставке музичких појава и појмова.
 Ц3 – Дигитална инфраструктура, хардвер и софтвери дизијнирани према Комбинованој функционалној методи.
 Ц4 – Основне компоненте будућег дигиталног мултимедијалног музичког кабинета за реализацију модерне наставе са циљем музичког описмењавања су: а)
Клавир /Електрични клавир/MIDI клавијатура; б) Интерактивна табла; в) Пројектор; г) Наставничка катедра/пулт: рачунар за наставника, софтвери за
музичко описмењавање, писање нота и музичку продукцију, документ-камера;
високо квалитетно појачало и миксета; д) Високо квалитетни звучници и
уређаји за емитовање музике; ђ) Сервер/Cloud; е) ученичка клупа: интерактивни таблет, софтвери, е-оловка, MIDI клавијатура, високо квалитетни микрофон
и слушалице.
 Ц5 – Примена ИКТ у настави музичке писмености захтева нове комуникационе
релације између актера наставе. Успостављене трилатералне синхронизоване
комуникацијске везе, у којој се остварује и узајамна веза између самих наставних средстава, указује на то да сваки члан овог система има двоструку улогу,
предајника и пријемника. Оваква начин комуникације обавезује наставнике да
се боље упознају са теоријама и моделима комуникације који карактеришу
дигитално доба. Такође, на овом месту требало би још једном истакнути да
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модерни начини комуникације, помоћу друштвених мрежа, захтевају од
школских установа да обезбеде додатну безбедност на интернету у оквиру
затворених школских мрежа.
 Ц6 – Добијени резултати указују да ИКТ и изабрани софтвери са својим карактеристикама посебан значај и улогу могу имати у раду код куће и изради
домаћих задатака. С обзиром на то да је мали број родитеља који својој деци
може помоћи у музичком описмењавању, ИКТ и квалитетни софтвери представљају одличан избор и вид помоћи у реализацији домаћих задатака. Аналогно настави на часу, њихова конструкција, организација и дизајн утичу и на
ученичку мотивисаност, активност, интерактивност и у раду код куће. Наведене карактеристике подстичу самостални рад и утичу на стицање кондиције,
дисциплине, истрајности и убрзавају процес стицања музичких вештина и
знања. Дакле, применом софтвера у изради домаћих задатака повећао би се рад
на стицању навика самообразовања и самоучења као једног од коначних
циљева васпитно образовног процеса.
Посматрајући постављене циљеве и резултате спроведеног истраживања може
се констатовати да су дефинисани путеви и могућности имплементације информационо-комуникационих технологија у наставу музичке писмености која се базира
на методским поступцима Комбиноване функционалне методе. У том погледу су
јасно издвојени модули у софтверима који би могли да се примене у настави музичке
писмености на нашим просторима. Формирањем дигиталног мултимедијалног
музичког кабинета и применом најадекватнијих модула тестираних софтвера успоставио би се нов модел и нова организацији музичког описмењавања у коме сви
актери добијају нове улоге (детаљно објашњене у поглављу Актери модерне наставе). Увођење образовних софтвера захтевало би и значајније промене у музичког
описмењавања у коме примена ИКТ може знатно утицати и на: побољшање мотивације и активног ангажовања ученика, убрзавање интелектуалног васпитања и
процеса музичког мишљења, али и на побољшање рада на музичком мишљењу и
квалитету и квантитету запамћивања музичких садржаја.
Самим тим, оправдано се очекују и побољшање целокупног квалитета процеса музичког описмењавања, његова рационализација, индивидуализација и повећање
ефикасности наставног рада у свим етапама музичког описмењавања. Осим наведе-
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ног, формирањем дигитализованог васпитно-образовног система предвиђа се и
подстицање развоја самосталног креативног рада и учења, неговање кооперативности и креативности ученика. Поред образовног, важно је истаћи да се применом ИКТ
очекују и већи помаци у естетском музичком васпитању и приближавању примера из
уметничке литературе на интересантније и стимулативније начине. Нове технике и
технологије, приказане и тестиране у оквиру овог истраживања, имају перспективу
да све више утичу на самостално учење непознатог градива у којима се до најситнијих садржајних и дидактичко-методичких детаља предвиђају поступци и кораци
таквог учења.
Модернизација наставе је комплексан, свеобухватан и сложен процес који,
при промени једног елемента наставног процеса, захтева модернизацију осталих сегмената васпитно-образовног рада. Стога корекције и модернизација само једног
сегмента наставног процеса не може да представља целовиту и суштинску реформу.
За модернизацију свих актера наставе потребна је јасна и дефинисана образовна политика, стратегија, визија и опредељење националне политике да, у оквиру
планирања друштвено-економског развоја, уврсти и улагања у модерна наставна
средства и образовну инфраструктуру неопходну за имплементацију ИКТ у васпитно-образовне системе.
На крају, пред нама предстоји захтеван и сложен задатак развоја сопствених
едукативних софтвера који би подржавали наставу музичке писмености базирану на
Комбинованој функционалној методи и који би требало да изнедре квалитетан, нов,
оригиналан и дигиталан модел музичког описмењавања.
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