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Резиме: О стручном усавршавању учитеља и наставника у историјском контексту на 
пољу музике и музичке наставе налазимо штуре податке будући да је поменута проблематика 
мало обрађивана у научној публицистици и периодици. Последице таквог стања рефлектују се у 
недостатку референтне литературе која би потенцијалним истраживачима могла да послужи 
као иницијални импулс у даљем трагању. Ауторима програма стручног усавршавања подаци о 
течају о којем ће у овом излагању бити речи могли би да помогну као модел у артикулацији са-
времених курсева. У тексту ће бити обрађена архивска грађа и периодика у вези са „Повременим 
једногодишњим течајем за наставнике нотног певања у народним школама“, који је од краја 1939. 
до пролећа 1941. године, уз подршку Министарства просвете Краљевине Југославије, креирао и 
реализовао Миодраг А. Васиљевић. Теоријска база рада доноси тумачење проблематике наставе 
музичке писмености и програмских неусклађености ове наставе на високошколским установама 
у Србији. Методом теоријске анализе и историјском методом указано је на могућност организо-
вања системске едукације, како би последице разноликости биле надокнађене, а музичка настава 
унапређена. Анализом грађе из Архива2 Миодрага А. Васиљевића утврђене су чињенице које указују 
на могућности осмишљавања концепције стручног усавршавања учитеља и наставника за пред-
мет Музичка култура у основним школама, у наставној области у вези са развојем музичке писме-
ности. Сагледавањем резултата овог течаја и домета које су достигли полазници курса, недвос-
мислено се уочавају његови позитивни ефекти и делотворност у развоју компетенција учитеља.

Кључне речи: интонација, музичка култура, методика наставе, музичка писменост, 
стручно усавршавање.
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Увод
Стручно усавршавање наставника и учи-

теља у савременом образовању представља важан 
чинилац целокупног развоја школског система у 
Србији. Увидом у актуелне (акредитоване) про-
граме стручног усавршавања који се организују 
под окриљем Завода за унапређивање образо-
вања и васпитања запажа се прилична разноли-
кост (углавном једнократних) курсева из обла-
сти музике и – изразито мали број оних који се 
баве проблематиком развоја музичке писменос-
ти. Конкретно, у последња два циклуса акреди-
товања програма стручног усавршавања настав-
ника, од укупно тридесет и четири музичка кур-
са у циклусу 2011/12. године и шездесет и седам 
програма у циклусу од 2014/15. године, у окви-
рима три курса се начелно помиње музичка пис-
меност, а конкретно само у једном (Каталог про-
грама сталног стручног усавршавања настав-
ника, васпитача и стручних сарадника за школ-
ску 2014/2015. и 2015/2016; Каталог програма 
сталног стручног усавршавања наставника, 
васпитача и стручних сарадника и директора 
за школску 2011/2012). Актуелни подаци указују 
да се учитељи у малом проценту опредељују за 
музичке програме (3%) иако сматрају (50/50%) да 
немају довољно компетенција (Sudzilovski, 2015). 
У том смислу, сасвим је оправдано поставити 
питање њиховог концепта, функције и тога да ли 
су у довољној мери атрактивни и сврсисходни и 
да ли остварују било какав ефекат на дугорочан 
развој музичке наставе у основним школама.

Посматрајући поменути проблем у кон-
тексту тенденција о целоживотном учењу, спе-
цифичностима које област музичке писмености 
садржи, програмских и методичких неусклађе-
ности музичке наставе на високошколским уста-
новама које се баве образовањем учитеља у Ср-
бији, намеће се потреба организовања едукације 
ширег обима како би разноликости биле ком-
пензоване, а ефекти музичке наставе унапређе-
ни. 

Теоријски оквир истраживања

Област музичке писмености у оквиру 
предмета Музичка култура у млађим разредима 
основне школе подразумева стицање нивоа „ос-
новне музичке писмености“, под којом се под-
разумева оспособљеност „елементарног певања 
из нотног текста“ (Stojanović, 2001: V–VI), од-
носно декодирања једноставног нотног записа 
у основној лествици. Анализирајући паралелно 
програмске захтеве (предратног) предмета Пе-
вање и савременог Музичка култура у трећем 
разреду основне школе, када се започиње са 
процесом музичког описмењавања, уочава се да 
суштинске разлике, заправо, и не постоје. Нас-
тавним планом и програмом за основне школе 
у Краљевини Југославији из 1933. године пред-
мет Певање се у трећем разреду одвијао по пла-
ну од једног часа недељно. Програмом је било 
предвиђено, упоредо са певањем одговарајућих 
песама (народних, уметничких, родољубивих и 
песама везаних за игру и покрет), савладавање 
„вежбања за развијање слуха“ (Nastavni plan i 
program za osnovne škole u Kralјevini Jugoslaviji, 
1933: 717), која су подразумевала рад на савла-
давању нотног писма. Актуелни програм пред-
мета Музичка култура, у оквиру једног часа не-
дељно, налаже „упознавање музичког писма 
[...] и усвајање најосновније вештине читања 
нота“ (Nastavni plan i program za osnovne škole u 
Kralјevini Jugoslaviji, 1933: 102), певање дечјих пе-
сама, учење игара са певањем и друго. 

С друге стране, обука будућих учитеља за 
извођење музичке наставе оног и савременог 
доба драстично се разликује. Године 1929, ради 
уређења школског система у Краљевини Југосла-
вији, донета је група закона ради „унификације 
школа“ (Krulј, 2011: 13), у оквиру које је донет и 
Закон о учитељским школама. Овај закон је, неш-
то касније, следио и Привремени наставни план 
и програм за учитељске школе (1930), у којем је 
за предмете Певање и Свирање била предвиђе-
на петогодишња обука. Исходи наставе Певања 
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претпостављали су савладане све елементе му-
зичке писмености, знање из Науке о хармонији, 
које одговара данашњем нивоу знања ученика 
са завршеном средњом музичком школом, 
познавање музичких облика, затим „историју 
словенске, нарочито југословенске музике и 
музичке литературе“, и на крају „мелодијски, 
ритмички и хармонски диктат“ (Privremeni nas-
tavni plan i program za učitelјske škole, 1930: 1065). 
Практичан део овог предмета био је осмишљен 
са циљем да развије способност вишегласног 
певања, читања партитура и дириговања хором. 
У оквиру предмета Свирање будући учитељи су 
били у обавези да овладају виолином на нивоу 
који би према предложеној литератури одговарао 
данашњој завршеној нижој музичкој школи, 
развију вештину транспоновања дечјих песама 
и свирања у ансамблу или у оркестру. Клавир 
се предавао као необавезан предмет и њега су 
похађали само ученици који су поседовали овај 
инструмент. Осим поменутих предмета, сви 
полазници учитељских школа били су у обавези 
да певају у хору и свирају у оркестру.

Данас се на шест учитељских факултета 
у Србији будући учитељи за извођење музич-
ке наставе оспособљавају у оквиру два обавез-
на предмета: Вокално-инструментална настава 
(одвија се углавном на почетним годинама ос-
новних студија) и Методика наставе музичке 
културе (на завршним годинама основних сту-
дија). За разлику од обуке учитеља пред Други 
светски рат, која је подразумевала веома широко 
музичко образовање, данашња настава на учи-
тељским факултетима усредсређена је на оспо-
собљавање студената за праћење и остваривање 
наставних програма у прва четири разреда ос-
новне школе, музичку описмењеност на елемен-
тарном нивоу и основно познавање свирања на 
хармоници. Списак обавезних предмета и вре-
менски оквир њиховог изучавања указују на то 
да је музичка настава у односу на предратни пе-
риод доживела драстичан пад.

Због претходно реченог, сматрамо да је 
неопходно указати на могућности које обез-
беђују да се у кратком временском периоду сви 
елементи који недостају настави музике на учи-
тељским студијама надокнаде, како би музика у 
основним школама постала дисциплина која је у 
служби развоја националне културе.

Релативно мали део стручне музичке јав-
ности је, захваљујући неколицини научних ра-
дова, упознат са детаљима једногодишњег учи-
тељског Течаја Миодрага А. Васиљевића, орга-
низованог у освит Другог светског рата. 

Миодраг А. Васиљевић

Миодраг А. Васиљевић (1903–1963) пред-
ставља најмаркантнију фигуру српске етномузи-
кологије и музичке педагогије. Осим професуре 
на некадашњем Наставничком одсеку Музичке 
академије у Београду (данас Катедри за солфеђо 
и музичку педагогију Факултета музичке умет-
ности), Васиљевић је оснивач и први шеф Ка-
тедре за етномузикологију и један од утемељи-
вача Савеза фолклориста Југославије. Као ме-
тодичар се нарочито бавио проблематиком еле-
ментарне музичке писмености и нотног певања, 
односно солфеђа. Први је у Србији поставио 
наставу овог предмета на научну основу фор-
мулишући методу која представља (у најкраћим 
цртама) систем песама/модела и методских пос-
тупака у настави елементарне музичке писме-
ности, који су нашли широку примену не само 
у тадашњој већ и у савременој домаћој музичкој 
наставној пракси. Васиљевићева Функционална 
метода настала је после десетогодишњег истра-
живања. Ослоњена на матерње певање, асими-
лацију звучних наслага и синхронизацију звука 
са нотном сликом, метода, према досадашњим 
искуствима педагога на овим просторима, пред-
ставља најприроднији пут савладавања елемен-
тарне музичке писмености. 
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Међутим, дубоко свестан стања у музич-
кој педагогији тога доба, значаја и изазова које 
пред педагоге поставља рад на развоју музичке 
писмености, Васиљевић осмишљава и реализује 
систем обуке за све заинтересоване учитеље и 
наставнике. 

У писму упућеном 23. октобра 1939. годи-
не министру просвете Краљевине Југославије 
Божидару Максимовићу, Васиљевић3, поредећи 
наставу певања са осталим школским предмети-
ма, истиче како је она на веома ниском ступњу, 
а „велика већина народних учитеља који су стуб 
наше образованости и народне културе није ос-
пособљена да развије своје педагошке активнос-
ти на музичком пољу“ (Arhiv M. A. V., F12: 17, 
21). Разлог оваквом стању он је видео у чињени-
ци да су се академски образовани српски музи-
чари по повратку са студија из иностранства4 уг-
лавном задржавали у Београду, а да су изузеци у 
том смислу једино били Божидар Јоксимовић5 и 
Владимир Ђорђевић6, „који су у једном краћем 
раздобљу, као наставници певања у учитељским 
школама, дали неколико генерација српских 
учитеља, који су били способни за рад у музич-
ком пољу“ (Arhiv M. A. V., F12: 17, 21). Музич-
ке школе тога доба нису могле да компензују по-

3  У то време Миодраг А. Васиљевић је био професор 
Средње музичке школе и хонорарни наставник Музичке 
академије у Београду.
4  До оснивања Музичке академије у Београду 1937. године 
једини начин да музичари стекну високо образовање био је 
да су студије похађали у иностранству.
5  Божидар Јоксимовић (1868–1955) музичке студије завр-
шио је у Прагу. По повратку у домовину био је професор у 
Учитељској школи у Алексинцу, Богословији, Женској учи-
тељској школи и музичкој школи „Станковић“ у Београду. 
Такође је радио и као хоровођа у више певачких друштава.
6  Владимир Ђорђевић (1869–1938) био је међу најактив-
нијим музичким посленицима свога времена. Музичко об-
разовање стечено у Учитељској школи у Нишу употпунио 
је на Конзерваторијуму у Бечу. Деловао је на широком пољу 
и у историји српске музике остао запамћен као мелограф, 
сакупљач архивске грађе, композитор и наставник. У истој 
мери оставио је трага у српској педагогији и као аутор ин-
структивне и уџбеничке литературе.

менути недостатак на одговарајући начин нити 
су имале довољно капацитета. Настављајући об-
разлагање потребе о организовању течаја, Ва-
сиљевић износи податак да је, по његовим тада-
шњим сазнањима, једини курс сличног типа ре-
ализован 1927/28. године, а да се настава нотног 
певања, у односу на европске земље, не изводи 
једино у Србији и Албанији.7 

Писмо министру просвете Миодраг А. Ва-
сиљевић завршава истичући да за свој ангажман 
не тражи материјалну накнаду „јер ће бити више 
љубави и пожртвовања у раду када гг. учитељи 
буду знали да је мој рад идеалистички као и њи-
хов“ (Arhiv M. A. V., F12: 22). У прилогу Васиље-
вић даје комплетан програм течаја.

„Повремени једногодишњи течај за 
наставнике нотног певања у народним 
школама“

Јануара 1940. године Министарство про-
свете одобрава организацију и одржавање кур-
са, поставља Васиљевића за управника (Arhiv 
M. A. V., F12: 25), а Просветни гласник објављује 
Правилник о једногодишњем течају за настав-
нике нотног певања у народним школама на те-
риторији УГБ.8

Према члану 2. овог Правилника, течај су 
могли похађати „учитељи народних школа, ве-
роучитељи, наставници школа за дефектну децу 
и ученици београдских учитељских и музич-
7  Велику подршку у организацији течаја Васиљевићу је 
пружио тадашњи начелник одељења за народне школе Јо-
ван Алексић. Првобитна замисао коју је Васиљевић пред-
ложио у писму министру предвиђала је двогодишњи курс 
Интонације и Практичних вежбања, „пошто у краћем раз-
добљу није могуће дати потребно знање слушаоцима за је-
дан солидан рад“ (Arhiv M. A. V., F12: 22). Међутим, течај је 
сужен на трајање од једне године.
8  Према сачуваном списку Управе града Београда од 14. 
фебруара 1940. године, пет градских школских надзор-
ништава надгледало је шездесет основних школа (укљу-
чујући и Панчево), са укупно седамсто осамдесет и осам 
одељења (Arhiv M. A. V., F12: 50, 60).
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ких школа, који за овај течај имају воље и који 
се драговољно јаве управнику течаја, а за чији се 
пријем сагласи министар просвете“ (Pravilnik o 
jednogodišnjem tečaju za nastavnike notnog pevanja 
u narodnim školama na teritoriji UGB, 1940: 2). Ос-
тали услови за пријем слушалаца су били „здрав 
слух, јасно изражен смисао музикалности, евен-
туално познавање нота у виолинском кљу-
чу, као и евентуално познавање једног инстру-
мента“ (Arhiv M. A. V., F12: 23). Настава течаја 
одвијала се у два семестра, од 1. јануара до 31. 
маја 1940. и од 1. октобра до краја фебруара 
1941. године. Обавезни предмети за све полаз-
нике били су Елементарна теорија музике, Ин-
тонација, Примењена методика нотног певања у 
народним школама и Хорско певање. Допунски 
предмети („необавезни“) обухватали су Науку 
о хармонији „за напредније и даровитије слу-
шаоце течаја“ (Pravilnik o jednogodišnjem tečaju 
za nastavnike notnog pevanja u narodnim školama 
na teritoriji UGB, 1940: 3), и Дириговање дечјим 
и омладинским хоровима. Течај је за полазнике 
био бесплатан, а предавачи су били Миодраг Ва-
сиљевић и Срећко Кумар (професор Мушке учи-
тељске школе у Београду).9 

Београдски течај започео је са радом 19. ја-
нуара 1940. године и похађало га је сто тридесет 
пет полазника.10 Настава је реализована недељом 
и празницима, по детаљно утврђеном програму. 
Програм Елементарне теорије музике, као спо-
редан предмет намењен да прати програм глав-

9  Васиљевић је предавао Елементарну теорију музике, 
Интонацију, Примењену методику нотног певања, Науку о 
хармонији, а Кумар Дириговање дечјим и омладинским хо-
ровима и Хорско певање. Као асистент за прегледање зада-
така и вођење евиденције о похађању наставе, рад са му-
шким хором и предавања из Прегледа историје музике био 
је ангажован наставник музике и корепетитор Петар Кос-
тић (Arhiv M. A. V., F12: 27).
10  У Архиву Миодрага Васиљевића, који се налази у по-
седу породице, брижљиво су сачуване пријаве полазника, 
спискови, кореспонденција са Министарством, евиденција 
о похађању наставе, белешке и коментари о настави, одго-
вори на анкету итд.

них предмета Интонације и Примењене мето-
дике нотног певања, предвиђао је савладавање 
појмова почев од тона и његових особина, преко 
ритмике, метрике, мелодике (дијатонске и хро-
матске лествице, интервали, акорди, трозвуци, 
четворозвуци и петозвуци), ознака темпа и ка-
рактера до динамичких и агогичких ознака.

Програм Интонације, главног предмета 
који се изучавао све време трајања течаја, при-
премао је полазнике за успешно читање и запи-
сивање музичког тока. Поредећи садржај про-
грама овог предмета са савременим наставним 
програмима, запажамо да он, као и програм 
наставе Елементарне теорије музике, у потпу-
ности кореспондира са захтевима актуелног 
програма за Солфеђо у школама за основно му-
зичко образовање. 

Најинтересантнији сегмент течаја из дана-
шње перспективе је други главни предмет ‒ При-
мењена методика нотног певања ‒ који се по-
хађао у другом семестру течаја и састојао из те-
оријског и практичног дела. Теоријски део обух-
ватао је предавања о историјату наставе, упозна-
вање са методама наставе певања, са посебним 
освртом на тоналне и интервалске методе. У те-
оријском смислу, Васиљевић је први пут добио 
прилику да изложи, образложи, провери начела 
и делотворност своје функционалне методе у по-
пулацији без формалног музичког образовања, 
али популацији на којој лежи највећи терет ши-
рења писмености (опште и музичке), просвеће-
ности и културе. До тог тренутка он је имао увид 
једино у резултате сопствене наставе, а органи-
зовање течаја му је омогућило да додатно утвр-
ди ефикасност Функционалне методе и провери 
са позиције „инструктора“ не само овладавање 
музичком писменошћу већ и брзину схватања 
и методичког усвајања и примене њених прин-
ципа. У Предговору Нотном певању, уџбенику 
који је практично проистекао из течаја сублими-
рајући сва Васиљевићева претходно стечена ем-
пиријска сазнања, истиче се да је метода резул-
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тат рада са ученицима чија се старост кретала од 
седам до педесет пет година.11 Не кријући да му 
је „најдрагоценије искуство и самопоуздање“ по-
дарио учитељски течај, он наглашава да је зах-
ваљујући том искуству заокружио Функционал-
ну методу и успео да она буде разумљива свима 
„и музичару, и немузичару и детету, и зрелом чо-
веку“ (Vasilјević, 1940: 4).12

У практичном делу Примењене методике 
нотног певања слушаоци су имали обавезу при-
суствовања огледним предавањима Миодрага А. 
Васиљевића и одређених наставника у трећим 
разредима београдских основних школа13, док су 
у својим одељењима слушаоци течаја имали оба-
везу одржавања наставе по узору на огледне ча-
сове које су похађали. 

Почетком октобра 1940. године течај је ор-
ганизован у Старој Пазови за тридесет уписа-
них учитеља. Због позитивних одјека у струч-
ној јавности Министарству просвете почињу да 
пристижу захтеви из других бановина. Из Град-
ског школског надзорништва у Нишу 15. јану-
ара 1941. године упућен је допис где се истиче 
како је настава певања на „најнижем наставном 
11  Миодраг А. Васиљевић је педагошку каријеру запо-
чео у Скопљу 1932. године. У овом граду је радио у Жен-
ској и Мушкој гимназији са ученицима узраста од двана-
ест до четрнаест година и у музичкој школи „Мокрањац“ са 
ученицима старим од дванаест до осамнаест година. Пре-
ласком у Београд 1937. године, био је у прилици да своју ме-
тоду развија у Средњој музичкој школи у Београду са уче-
ницима од дванаест до осамнаест година, децом на Одсеку 
за балет у истој школи узраста од седам до дванаест годи-
на, и са студентима Музичке академије у Београду чије су 
се године кретале у распону од петнаест до двадесет и пет 
година. Повремени учитељски течај за наставнике нотног 
певања у основним школама у Београду окупио је полазни-
ке који су били стари између двадесет и педесет пет година 
(Vasilјević, 1940).
12  Податке о томе да је течај допринео изграђивању Функ-
ционалне методе налазимо и у Васиљевићевом писму ми-
нистру у којем тражи сагласност за одржавање течаја у 
Нишу (Arhiv M. A. V., F12: 120).
13  Музичко описмењавање је по тадашњим наставним 
плановима и програмима било предвиђено, као и данас, у 
трећем разреду основне школе.

ступњу у поређењу са осталим предметима“ , те 
просветно одељење сматра да би било добро да 
се и у Нишу организује течај „који ће бити од не-
сумњивих користи за духовно образовање омла-
дине и развој певаштва“ . Аутор писма, начелник 
Моравске бановине Драгутин Павловић, даље на-
води да „ко је од учитеља пратио Народну просве-
ту у прошлој години могао је у више махова да 
запази извештаје о течајевима г. Васиљевића у Бе-
ограду [...] и приказе о његовим делима за наста-
ву нотног певања по методи коју су учитељи нај-
више прихватили и поздравили“ (Arhiv M. A. V., 
F12: 26). Течај у Нишу отворен је 2. фебруара 1941. 
године у згради Банске реалне гимназије, а наста-
ва је почела да се реализује 16. фебруара. Учи-
тељи, вероучитељи, свештеници „и друга заин-
тересована лица из грађанства, или из редова ак-
тивног чланства певачких друштава“ позвани су 
да се „драговољно јаве да испуне своју педагошку 
дужност и дају доказе о истинском схватању зна-
чаја певања за духовни развитак народа“ (Arhiv 
M. A. V., F12: 26). Према сачуваној евиденцији на 
„Бановински певачки течај за наставу нотног пе-
вања у народним школама и хоровође сеоских пе-
вачких дружина“ у Нишу било је уписано педесет 
шест полазника (Arhiv M. A. V., F12: 69).

Учитељски течај у Скопљу отворен је 
6. марта 1941. године под покровитељством 
Краљевске банске управе и похађало га је четр-
десет учитеља (Arhiv M. A. V., F13: 11, 12). Миод-
раг А. Васиљевић је до немачке окупације Југо-
славије два пута боравио у овом граду и одржао 
наставу.

Резултати течаја

Завршни испити за полазнике београдског 
течаја одржани су од 10. до 16. марта 1941. годи-
не. У оквиру испита спроведени су комисијски 
обиласци школа14 „ради утврђивања успеха из 
14  Комисију су сачињавали изасланик Министарства про-
свете, композитор и професор Музичке академије у Бео-
граду Јосип Славенски, управник течаја и један наставник.
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наставе нотног певања“, писмени и усмени испи-
ти из Примењене методике наставе нотног пе-
вања у народним школама, Науке о хармонији, 
Контрапункта, усмени испит из Елементарне те-
орије музике, практични испити из Интонације, 
Дириговања и Свирања на виолини или клави-
ру. Предаја сведочанстава обављена је у Оглед-
ној народној школи „Краљ Александар I“ у не-
дељу, 16. марта 1941. године (Arhiv M. A. V., F12: 
117).

Комисијски обиласци школа и огледних 
одељења у којима су демонстрирани достигну-
ти резултати изазвали су у тадашњој стручној 
јавности велику пажњу. Деца су певала исписа-
не мелодије са листа, бележила мелодијске дик-
тате и непознате мелодије које су певали прису-
тни посетиоци. Музички гласник доноси текст 
који говори како „у току информативног преда-
вања наступио је г. Миодраг Ранчић, учитељ, са 
својим ученицима првог разреда школе „Краљи-
ца Марија“ у Београду. Г. Ранчић је приказао 
припрему за нотно певање у народним школама. 
Затим је наступио г. Коруновић који је обрадио 
са својим ученицима нотно певање и музички 
диктат тако, да је једна од његових ученица за-
писала непознату народну мелодију, коју је отпе-
вао учитељ из публике. Оба ова приказа била су 
право откровење за све присутне изасланике и 
учитеље који су га изводили“ (Музички гласник; 
према: Jović, 1996: 98). Непознати аутор текста у 
Правди истиче да „иако не знају сва слова азбу-
ке, деца су певала с табле све оне тонове које је г. 
Ранчић написао“ (Правда; према: Jović, 1996: 98). 

Интересантно је поменути детаљ да је Ва-
сиљевић на самом почетку рада са учитељима 
поставио питање да ли се осећају способним да 
предају нотно певање у основној школи. Већи-
на одговора је гласила да то није могуће. Међу-
тим, по завршеном течају сви полазници су били 
замољени да попуне анкету која се састојала од 
четрнаест питања, међу којима је било и питање 
са почетка. Проценат од 80% наставника изјас-

нио се способним за извођење наставе нотног 
певања. Проценат од 3,63% анкетираних учи-
теља сматрао је да нису дорасли овом задатку, 
док 16,47% учесника није одговорило на ово пи-
тање (Vasilјević, 1940: 4).

Остала питања у анкети постављена су 
ради прикупљања додатних информација о са-
мом течају, али и музичкој настави у школа-
ма које су могле да послуже евентуалним ко-
рекцијама (тадашњих) наставних планова и 
програма.

Закључак

Јавност је у доба пред почетак Другог свет-
ског рата позитивно реаговала на кораке које је 
Миодраг А. Васиљевић начинио на путу развоја 
музичке писмености. Резултате учитељских те-
чајева пратио је изузетно квалитетан уџбеник 
Нотно певање, који би и са методичког и са пе-
дагошког аспекта било могуће, уз незнатне из-
мене, применити и у савременој наставној прак-
си. Поменути помаци указивали су на почетак 
„новог доба“ музичке педагогије и наговештава-
ли коначно прихватање музике као дела општег 
образовања и националне културе, где је музич-
ко образовање почело да поприма национални 
смер и обрисе националне школе. У послерат-
ном периоду, а нарочито током шездесетих го-
дина прошлог века, музичка настава у опште-
образовним и стручним школама трпи због сти-
хијског и неселективног угледања на иностране 
узоре и непроверене методе рада, увођења уџ-
беника и приручника сачињених без јасно уте-
мељеног методичког плана по питању рада на 
развоју музичке писмености. Последице овак-
вог стања довеле су до маргинализовања улоге и 
значаја музичке писмености, стручних несугла-
сица, (поновног) лутања за већ дефинисаним 
постулатима, и осећају се и данас.

Савремени програми усавршавања учи-
теља и наставника, декларативно препуни ино-
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вативних методичких решења, постизања ком-
петенција, унапређивања капацитета ученич-
ких постигнућа и достизања стандарда, креа-
тивности у образовању, замагљују реално стање 
ствари када је реч о музичкој писмености. Све-
доци смо да ученици гимназија, у овом тренут-
ку, у великом проценту нису у стању да иденти-
фикују тонове у најједноставнијој мелодији нити 
сматрају да су у основној школи успели да науче 
ноте (Ignjačević, 2013). Имајући у виду да обим 
и начини приступа настави музичких предмета 
на учитељским факултетима у Србији немају хо-
моген програм и варирају од институције до ин-
ституције (Sudzilovski, 2014) и да квалитет му-
зичких способности (будућих) учитеља „већи-
ном није задовољавајући“ (Sudzilovski, 2014: 40), 

закључујемо да је неопходно пронаћи начин да 
се ови проблеми превазиђу како би музичкa 
писменост поново заузела место које јој у опш-
тем образовању и припада. 

Примером „Повременог учитељског те-
чаја“ Миодрага А. Васиљевића стручној јавно-
сти је указано да је за кратко време могуће оспо-
собити учитеље за компетентно вођење овог еле-
мента наставе музике у основним школама. Од 
предуслова који су потребни да се то и оствари 
неопходно је обезбедити релативно скромна ма-
теријална средства која подразумевају простор, 
клавир и таблу, те мотивисати учитеље за струч-
но усавршавање у области музике. Систем рада 
и методу оставио нам је Миодраг А. Васиљевић. 
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Summary 
Professional development of primary school teachers and subject teachers in historical context, 

concerning music and teaching music has been scarcely recorded, for the reason of little description 
of these issues in scientific papers and periodicals. Consequences of this state are reflected in shortage 
of the reference, which might help potential researchers as an initial impulse in further searching. 
Data about the Course may help authors of the programme of professional development, as a model 
or articulating contemporary courses. In the text, we are going to analyse archive materials and 
periodicals connected to “Occasional one-year course for teachers of note singing in folk schools“ 
which was realised by Miodrag A. Vasiljevic, with the aid of Ministry of Education of the Kingdom of 
Yugoslavia, in the period between the end of 1939 and spring 1941. Theoretical basis of the paper brings 
interpreting issues of teaching musical literacy and curricular unadjustabilty of this kind of teaching 
at higher educational institutions in Serbia. Method of theoretical analysis and historical method 
pointed at the possibilities of organising systematic education, so that consequences of versatility can 
be overcome and music teaching can be improved. Analysing materials from the archives of Miodrag 
A. Vasiljevic determined some facts, which point at possibilities of creating concepts of professional 
development of teachers and subject teachers for the subject Music in primary schools, in the teaching 
area connected to development of musical literacy. Observing the results of the Course and the targets 
the learners of the Course have reached, it can be undoubtly said that positive effects are seen and 
effectiveness in developing competencies of teachers.

Key words: intonation, Music, Teaching Methodology of Music, Music Literacy, professional 
development.
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