КЛАВИР
ЦИЉ
Оспособљавање ученика за бављење музиком на нивоу основношколског знања и за наставак
школовања у средњој музичкој школи.
ЗАДАЦИ
- Интензиван и континуиран рад на развоју физиолошких и психолошких слуховних способности спољашњег (контролног) и унутрашњег (менталног) слуха, навике размишљања у тонским
представама (тонске контемплације) и потребе за изражавањем звуком (духовног слуха).
- Упознавање ученика са грађом клавира (резонантном кутијом, поклопцем, клавијатуром,
системом полуга са чекићима, чивијама, жицама, пригушивачима, педалима, механиком
производње звука...), његовим акустичким својствима (специфичношћу амплитуде клавирског звука,
регистарском неуједначеношћу и феноменом аликвотне резонанце) и изражајним могућностима
(тонским опсегом, динамичким дијапазоном и колористичким својствима).
- Овладавање основном техником свирања на клавиру - савлађивањем, на основном нивоу, свих
врста техничких проблема: репетиција, трилера, тремола, лествица, позиционих и ванпозиционих
арпеђа и фигурација, дуплих нота, акорада, скокова и полифоније.
- Постизање разумевања значења и важности универзалних музичких изражајних средстава
(темпа, ритма, метра, динамике, агогике, артикулације, акцентуације и инструментације) и изградња
способности њихове адекватне стилске употребе у процесу извођења музичког дела.
- Музичко описмењавање - постизање вештине течног читања и писања нота у виолинском и бас
кључу, разумевање значења најучесталијих (нумеричких, графичких и вербалних) темповских,
карактерних, метричких, динамичких, агогичких, акцентних и артикулационих ознака у нотном тексту
и континуиран рад на развоју способности спретног свирања prima vista.
- Усвајање основних знања из области музичке теорије, хармоније, контрапункта и музичких
облика, као и основних знања из области музичке историје - ради изградње способности поузданог
препознавања стилских епоха, њихових кључних карактеристика и уметничке вредности
најуспелијих дела њихових истакнутих представника.
- Упознавање најзначајнијих дела из области клавирске литературе, њихове уметничке вредности
и основних чињеница из биографија њихових аутора.
- Оспособљавање за самостално учење и вежбање.
- Стицање искуства редовног јавног наступања (самосталног и у ансамблу) изградња одговорног
става у односу на висок стандард захтева савремене концертне и такмичарске праксе.
- Изградња навике редовног слушања уметнички вредне музике (у виду тонског записа или
концертног извођења).
- Развијање и профилирање естетских музичких критеријума (способности препознавања и
адекватне процене уметничке вредности музичког дела или његове интерпретације).
- Развијање афирмативних етичких ставова према националној и светској пијанистичкој баштини,
њеној важности у домаћој и светској музичкој култури, професији пијанисте (извођача и педагога) и
значају његове улоге у друштву.

I ЦИКЛУС (I, II и III разред)
I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ
Почетни рад на развоју спољашњег (контролног) и унутрашњег (менталног) слуха, путем учења и
изражајног певања кратких, једноставних, лаких песмица (у оквиру прве октаве), свирања истих
песмица по слуху (самостално и у четири руке, уз пратњу наставника) и њиховог транспоновања у
тоналитете са једним или два предзнака (ово се нарочито односи на ученике који, од почетка,
испољавају натпросечне слуховне способности).
Почетни рад на развијању музичке фантазије, путем игре и приче.
Упознавање са клавијатуром (називи белих и црних дирки и називи октава).
Основно упознавање са механизмом производње звука на клавиру.
Упознавање са функционалним положајем тела за клавиром и основама ефикасне употребе
извођачког апарата.
Упражњавање једноставних вежби за телесну релаксацију.
Упознавање са значењем најчешћих ознака за темпо (lento, adagio, andante, andantino, moderato,
allegretto, allegro, presto...).
Упознавање са значењем најчешћих ознака за карактер (dolce, tranquillo, cantabile, grazioso,
espressivo, marcato, scherzando...).
Упознавање са релативним трајањем нота (целих, половина, четвртина, осмина и њима
одговарајућих пауза и триола) и значењем пунктирања.
Упознавање са различитим врстама простих и сложених тактова (2/8, 3/8, 6/8, 2/4, 3/4, 4/4...).
Рад на бројању - помоћном средству за постизање метрички тачног и ритмичног свирања.
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Упознавање са значењем основних динамичких ознака (pianissimo, piano, mezoforte, forte,
fortissimo, diminuendo, crescendo...).
Упознавање са значењем основних агогичких ознака (ritardando, accelerando, allargando,
sostenuto, piu lento, piu mosso, a tempo...).
Упознавање са значењем основних артикулационих ознака (portato, legato, legierro, staccato...) и
графичким начином њиховог исписивања (тачка, црта, мали клинасти знак, лук).
Упознавање са основним полифоним поступцима (имитација, инверзија, канон).
Увежбавање почетне вештине читања нота у виолинском и бас кључу.
Свирање лаких композиција, с наставником, четвороручно, Prima vista.
Упознавање са појмом метричке целине (двотакт, тротакт, четворотакт...).
Упознавање са појмом мисаоне целине (фраза).
Елементарно упознавање са најједноставнијим музичким облицима (реченица, период, песма).
ЛИТЕРАТУРА
КЛАВИРСКЕ ШКОЛЕ ЗА ПОЧЕТНИКЕ
- Ј. Кршић, М. Петровић, Бајер, Николајев, Гњесина, Артоболевска и сличне.
ЕТИДЕ И ВИРТУОЗНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ
- Диверноа: Основне вежбе за клавир, оп. 76
- Лешхорн: Мелодичне етиде, оп. 192
- Черни: Етиде, оп. 139 и Етиде, оп. 599
- Друге етиде или виртуозне композиције.
КОМПОЗИЦИЈЕ МАЛЕ ФОРМЕ
- Чајковски: Дечји албум, оп. 39
- Мајкапар: 24 лаке композиције, оп. 16
- Гречанинов: Оп. 99
- Шуман: Албум за младеж, оп. 68
- Друге композиције сличне тежине.
КОМПОЗИЦИЈЕ ДОМАЋИХ АУТОРА
- В. Миланковић: Дечје приче - 25 минијатура за I и II разред
- М. Тајчевић: За мале
- З. Христић: Тачкице
- Друге композиције сличне тежине.
ЛЕСТВИЦЕ
Це-дур, Ге-дур, Де-дур, А-дур и Е-дур.
Препоручене варијанте:
- паралелно, у четвртинама, у интервалу октаве, навише и наниже, континуирано, кроз једну
октаву;
- у супротним смеровима, у четвртинама, с почетком у интервалу приме, навише и наниже,
континуирано, сваком руком кроз једну октаву.
Артикулација: портато или легато.
Динамика: по слободном избору.
Препоручен минимални темпо: четвртина = 60.
ТРОЗВУЦИ
Це-дур, Ге-дур, Де-дур, А-дур и Е-дур.
Препоручена варијанта: мали положај (такозвано "мало разлагање"), квинтакорд, секстакорд и
квартсекстакорд, сваки трозвук наизменично (разложено па симултано), паралелно, у размаку
октаве, у четвртинама, навише и наниже, континуирано, кроз једну октаву.
Артикулација: разложено - легато; у акордима - портато.
Динамика: по слободном избору.
Препоручени минимални темпо: четвртина = 60 (трајање разложено свираног акорда је једнако
трајању симултано свираног акорда - три четвртине).
ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА
- педесет композиција по слободном избору.
ЈАВНИ НАСТУПИ
- обавезна два јавна наступа током школске године.
СМОТРА (на крају школске године)
1. Једна лествица;
2. Једна етида (или виртуозна композиција);
3. Две композиције, по слободном избору.
НАПОМЕНЕ
Смотре и обавезни јавни наступи не подлежу конвенционалном, нумеричком начину оцењивања.
Њихова сврха је да омогуће јавни увид у квалитет наставниковог рада и процес учениковог развоја
и напретка, као и да буду неопходан полигон за учениково рано стицање извођачког искуства.
Школама се оставља могућност да, у оквирима својих школских програма, пропишу неки други
вид оцењивања (усмени или писмени коментар наставника или групе наставника, чланова
одговарајуће комисије).
Ученику је на смотри током школске године допуштено да свира из нота, али на обавезним
јавним наступима и на смотри на крају школске године мора да свира напамет, једнако као на свим
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осталим јавним наступима, смотрама и годишњим испитима, до краја школовања у основној
музичкој школи.

II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ
Наставак рада на развоју спољашњег и унутрашњег слуха путем изражајног певања, свирања по
слуху и транспоновања у тоналитете са једним, два или три предзнака (ово се нарочито односи на
ученике натпросечних слуховних способности)
Наставак рада на развијању музичке фантазије путем игре и приче, са тенденцијом постепеног
напуштања игре у корист других, узрасту примеренијих активности.
Допуњавање почетног знања о клавијатури основним информацијама о улози и механизму
функционисања педала.
Проширивање знања о механизму произвођења клавирског звука основним информацијама о
његовим акустичким својствима.
Обогаћивање искуства стеченог у области функционалне употребе извођачког апарата новим
увидима у проблематику, кроз процес савлађивања сложенијих извођачких захтева.
Континуирано упражњавање вежби за телесну релаксацију, у сврху даље изградње слободе и
ефикасности извођачког апарата.
Наставак упознавања са ознакама темпа, карактера, динамике и агогике, у зависности од ознака
на које ученик наилази у композицијама које изучава. Поред ознака на италијанском језику, ученик
упознаје и најучесталије ознаке на немачком, француском и руском језику.
Проширивање знања о релативном трајању основних и пунктираних нота (и њима одговарајућих
пауза и триола) информацијама о ситнијим нотним вредностима (шеснаестинама, тридесетдвојкама
и шездесетчетворкама).
Упознавање са једноставним врстама неправилног такта (5/8, 7/8, 5/4, 7/4...).
Наставак рада на бројању (у случају немогућности постизања тачног и ритмичног свирања без
овог помоћног средства).
Допуњавање знања о основним артикулационим ознакама и графичком начину њиховог
исписивања.
Упознавање са ознакама за педал и рад на композицијама које захтевају једноставну
педализацију.
Утврђивање знања о основним полифоним поступцима кроз процес рада на једноставним
полифоним композицијама.
Усавршавање вештине читања нота у виолинском и бас кључу (путем свирања с наставником,
четвороручно, Prima vista) са циљем успостављања трајне навике упражњавања ове активности
током читавог школовања.
Проширење знања о појмовима метричке целине и фразе упознавањем нових карактеристичних
примера, кроз извођачку праксу.
Обогаћење знања о музичким облицима новим информацијама о врстама реченице, периода и
песме.
Усвајање нових информација о лествичним ступњевима и основним облицима каденце.
ЛИТЕРАТУРА
Клавирске школе за почетнике
- Ј. Кршић, М. Петровић, Бајер, Николајев, Гњесина, Артоболевска и сличне.
ЕТИДЕ И ВИРТУОЗНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ
- Диверноа: Основне вежбе за клавир, оп. 176
- Лешхорн: Мелодичне етиде, оп. 192
- Лемоан: Дечје етиде, оп. 37
- Черни: Етиде, оп. 139
- Беренс: Етиде, оп. 70
- Друге етиде или виртуозне композиције.
ПОЛИФОНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ
- Бах: Мале композиције
- Друге полифоне композиције барокних композитора доступне извођачком узрасту ученика.
КОМПОЗИЦИЈЕ МАЛЕ ФОРМЕ
- Шуман: Албум за младеж оп. 68
- Чајковски: Дечји албум, оп. 39
- Гречанинов: Оп. 99
- Гедике: Оп. 36
- Кабалевски: Оп. 30
- Барток: Микрокосмос, I свеска
- Друге композиције сличне тежине.
СОНАТИНЕ
- Сонатине Ванхала, Плејела, Хаслингера, Бетовена и других аутора, доступне извођачком
узрасту ученика.
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КОМПОЗИЦИЈЕ ДОМАЋИХ АУТОРА
- В. Миланковић: Дечје приче - 25 минијатура за I и II разред
- М. Тајчевић: За мале
- З. Христић: Тачкице
- С. Хофман: Две басне
- Друге композиције домаћих аутора сличне тежине.
КОМПОЗИЦИЈЕ ПИСАНЕ ЗА ЧЕТВОРОРУЧНО ИЗВОЂЕЊЕ
- Дијабели: Сонатине, оп. 24, Мелодијске вежбе, оп. 149 и оп. 163
- Друге композиције сличне тежине писане за четвороручно извођење.
ЛЕСТВИЦЕ
Ха-дур, Еф-дур, де-мол, а-мол и е-мол.
Препоручене варијанте:
- паралелно, у осминама, у интервалу октаве, навише и наниже, континуирано, кроз две октаве;
- у супротним смеровима, у осминама, с почетком у интервалу октаве, навише и наниже,
континуирано, сваком руком кроз две октаве (само дурске лествице из наведене групе).
Артикулација: легато.
Динамика: пиано или форте.
Препоручен минимални темпо: осмина = 100.
ТРОЗВУЦИ
Ха-дур, Еф-дур, де-мол, а-мол и е-мол.
Препоручене варијанте:
- мали положај (такозвано "мало разлагање"), квинтакорд, секстакорд и квартсекстакорд,
разложено, у интервалу октаве, паралелно, у осминама, навише и наниже, континуирано, кроз две
октаве;
- мали положај, симултано (у акордима), у интервалу октаве, паралелно, у четвртинама, навише
и наниже, континуирано, кроз две октаве.
Артикулација: разложено - легато; у акордима - портато.
Динамика: пиано или форте.
Препоручени минимални темпо: осмина = 100.
ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА
- пет етида (или виртуозних композиција сличне тежине);
- пет композиција по слободном избору;
- три полифоне композиције;
- једна цела сонатина и став из сонатине или циклус варијација.
ЈАВНИ НАСТУПИ
- обавезна два јавна наступа током школске године.
СМОТРА (на крају школске године)
1. Једна лествица;
2. Једна етида (или виртуозна композиција);
3. Две композиције, по слободном избору.
НАПОМЕНА
Два обавезна јавна наступа и смотра на крају школске године, једнако као у првом разреду, не
подлежу конвенционалном, нумеричком начину оцењивања.

III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ
Наставак рада на развоју унутрашњег и спољашњег слуха усложњавањем тешкоћа савладаних у
претходном разреду.
Почетак рада на поступку свесног меморисања музичког дела.
Наставак рада на развијању музичке фантазије асоцијативно подстицајним разговорима,
поетским и метафоричким приказивањима музичког садржаја, буђењем интересовања за креативно
изражавање клавирским звуком и радом на прецизном уметничком обликовању изучаваног
репертоара.
Обогаћивање искуства у употреби педала даљим радом на композицијама једноставних захтева
на овом плану.
Објашњење појмова превременог, истовременог и накнадног педала и његове извођачке
примене.
Продубљивање знања о акустичким и изражајним својствима клавирског звука, почетак
формирања представе о уметнички лепом звуку, тонско објашњење илузије "певања" на клавиру и
интензивно усмеравање на ово поље извођачке проблематике.
Даље усавршавање могућности извођачког апарата, засновано на принципима слободе,
економичности и ефикасности.
Даље повремено упражњавање вежби за телесну релаксацију.
Проширивање знања о ознакама темпа, карактера, динамике и агогике.
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Стицање почетног искуства у савладавању полиритмичких тешкоћа свирањем лествица у
једноставним полиритмичким комбинацијама (дуоле са триолама и триоле са дуолама),
четвороручно или на два клавира, са наставником.
Даље усавршавање вештине свирања полифоније, радом на композицијама сложенијих захтева.
Упознавање са основним врстама украса (кратким предударом - форшлагом, дугим предударом апођатуром, пралтрилером, мордентом и шлајфером) и разумевање и усвајање начина њиховог
извођења.
Даље усавршавање вештине читања Prima vista.
Профилирање знања о музичким облицима (малој и великој реченици, малом и великом периоду
и малој и великој троделној песми).
Даље усвајање информација о главним лествичним ступњевима и њиховим заменицима,
њиховим међусобним односима, и вежбање у препознавању аутентичног и плагалног облика
каденце.
Почетни рад на формирању навике самосталног вежбања, са објашњењем предности принципа
"Мало, пажљиво и често" и принципа нераздвојивости слуховне од механичке компоненте.
Почетна активност на формирању навике редовног слушања уметнички вредне музике праћена
информацијама о основним карактеристикама најважнијих стилских епоха.
ЛИТЕРАТУРА
ЕТИДЕ И ВИРТУОЗНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ
- Диверноа: Основне вежбе за клавир, оп. 176
- Лемоан: Дечје етиде, оп. 37
- Черни: Етиде оп. 849
- Бертини: Етиде оп. 100
- Друге етиде или композиције сличне тежине.
ПОЛИФОНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ
- Бах: Мале композиције
- Друге полифоне композиције барокних композитора доступне извођачком узрасту ученика.
КОМПОЗИЦИЈЕ МАЛЕ ФОРМЕ
- Шуман: Албум за младеж оп. 68
- Чајковски: Дечји албум, оп. 39
- Лутославски: 12 малих комада
- Казела: 11 дечјих комада
- Гречанинов: Дечја књига, oп. 98
- Гедике: Оп. 36
- Кабалевски: Оп. 30
- Мајкапар: Минијатуре оп. 33
- Барток: Микрокосмос, I и II свеска
- Друге композиције сличне тежине.
СОНАТИНЕ И ВАРИЈАЦИЈЕ
- Сонатине и варијације Дијабелија, Кулауа, Дусика, Хајдна, Бетовена и других композитора,
доступне извођачком узрасту ученика.
КОМПОЗИЦИЈЕ ДОМАЋИХ АУТОРА
- С. Рајичић: Дечја збирка
- М. Тајчевић: За мале
- З. Христић: Тачкице
- Друге композиције домаћих аутора, сличне тежине.
КОМПОЗИЦИЈЕ ПИСАНЕ ЗА ЧЕТВОРОРУЧНО ИЗВОЂЕЊЕ
- Дијабели: Сонатине, оп. 24
- Стравински: Пет малих комада
- Друге композиције сличне тежине писане за четвороручно извођење.
ЛЕСТВИЦЕ
Бe-дур, Ес-дур, Ас-дур, цe-мол, гe-мол и хроматска лествица.
Препоручене варијанте:
- паралелно, у шеснаестинама, у интервалу октаве, навише и наниже, континуирано, кроз две
октаве (хроматска лествица на исти начин);
- паралелно, у осминским триолама, у интервалу октаве, навише и наниже, континуирано, кроз
три октаве (само дурске и молске лествице из наведене групе);
- у супротним смеровима, у шеснаестинама, с почетком у интервалу октаве, навише и наниже,
континуирано, сваком руком кроз две октаве;
Артикулација: легато.
Динамика: пиано или форте.
Препоручен минимални темпо: осмина и осминска триола = 80.
ТРОЗВУЦИ
Бe-дур, Ес-дур, Ас-дур, цe-мол и гe-мол.
Препоручене варијанте:
- мали положај (такозвано "мало разлагање"), квинтакорд, секстакорд и квартсекстакорд,
разложено, паралелно, у шеснаестинама, у интервалу октаве, навише и наниже, континуирано, кроз
две октаве;
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- мали положај, симултано (у акордима), паралелно, у осминама, у интервалу октаве, навише и
наниже, континуирано, кроз две октаве.
Артикулација: разложено - легато; у акордима - портато.
Динамика: пиано или форте.
Препоручен минимални темпо: осмина = 80.
ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА
- четири етиде (или композиције виртуозних извођачких тешкоћа);
- четири композиције, по слободном избору;
- три полифоне композиције;
- једна цела сонатина и став из сонатине или циклус варијација.
ЈАВНИ НАСТУПИ
- обавезна два јавна наступа током школске године.
СМОТРА (на крају првог полугодишта)
- једна лествица и две композиције, по слободном избору.
ИСПИТНИ ПРОГРАМ
1. Једна лествица;
2. Једна етида;
3. Једна полифона композиција;
4. Један став из сонатине;
5. Једна композиција, по слободном избору.
НАПОМЕНА
Смотра (на крају првог полугодишта) и обавезни јавни наступи, једнако као у првом и другом
разреду, не подлежу конвенционалном, нумеричком начину оцењивања.
Оцена са овог испита треба да буде одраз пажљиве, свеобухватне процене даље перспективе
учениковог школовања.

II ЦИКЛУС (IV, V и VI разред)
IV РАЗРЕД
(2 часа недељни, 70 часова годишње)
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ
Наставак рада на развоју унутрашњег и спољашњег слуха даљим усложњавањем тешкоћа
савладаних у претходном разреду, с нарочитом пажњом усмереном на препознавање вертикалнохоризонталних (хармонско-мелодијских) односа у оквиру задатих примера за вежбање. Развој
свести о основним релацијама унутар тоналитета и релацијама тоналитета унутар квинтног круга и
успостављање, у вези са овом проблематиком, чврсте везе са садржајима текуће наставе солфеђа.
Стицање почетног искуства у свирању по слуху кратких, једноставних, дијатонских мелодија
(хармонизованих плагалним и аутентичним каденцирајућим обртима) и развој елементарне
вештине импровизовања у оквирима оваквих тешкоћа.
Наставак рада на поступку свесног меморисања музичког дела, у циљу постепеног развијања
способности слуховне контемплације (размишљања у тонским представама).
Наставак рада на развијању музичке фантазије указивањем на аналогије међу уметничким
вредностима дела из разних области уметничког изражавања (књижевности, сликарства, вајарства,
архитектуре...), упоређивањем, изградњом способности увиђања и подстицајним разговорима
(поједностављеног садржаја, примереног учениковом узрасту) на теме из области музичке естетике.
Даље обогаћивање искуства у употреби педала, радом на композицијама сложенијих захтева на
овом плану и почетак рада на стварању навике целисходног употребљавања левог педала - у сврху
промене боје (тембра), а не утишавања звука.
Продубљивање осетљивости на лепоту клавирског звука, доследним радом на усавршавању
извођачке вештине "певања" на клавиру - нарочито пажљивим, темељним изучавањем композиција
полифоне структуре и композиција с романтичарском кантиленом.
Проширивање знања из области орнаментације упознавањем са групетом и трилером, њиховом
варијантама и основним правилима њиховог извођења у оквирима барокног, класичног и
романтичног стила.
Даље усавршавање ефикасности извођачког апарата радом на композицијама сложенијих
техничких захтева (нарочито оних које третирају проблем трилера и активности "горњих" прстију) и
инсистирањем на савлађивању њиховог "Брзо-дуго-гласно-јасно" начина извођења - креирањем и
увежбавањем ритмичких и фактуралних варијаната појединих тешких одломака и постепеним
подизањем темпа извођења (према индивидуалним могућностима ученика) ка граници солидног
виртуозитета.
Навикавање на економичну и сврсисходну употребу метронома у процесу вежбања (повремену,
искључиво у сврху краткотрајне контроле темпа или односа темпа у оквиру композиције) с
инсистирањем на увиђању суштинске разлике између музичких изражајних средстава метра и
ритма, односно метричног и ритмичног свирања.
Употпуњавање знања о ознакама темпа, карактера, динамике и агогике, у зависности од ознака
на које ученик наилази током изучавања прописаног годишњег репертоара.
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Обогаћивање искуства у савладавању полиритмичких тешкоћа свирањем лествица у сложенијим
полиритмичким комбинацијама (триоле са квартолама и квартоле са триолама), четвороручно или
на два клавира, са наставником.
Стално усавршавање вештине читања Prima vista, вежбањем примера са сложенијим тешкоћама
на овом плану (самосталним или у сарадњи са наставником - четвороручно или на два клавира).
Проширивање знања о музичким облицима основним информацијама о варијацијама, ронду и
сонати.
Континуиран рад на развоју навике самосталног вежбања задавањем мотивишућих домаћих
задатака и подстицањем ученика на припремање (за концертно извођење) кратких, једноставних
композиција, без велике помоћи наставника.
Укорењивање навике редовног слушања уметнички вредне музике повременим заједничким
преслушавањем тонских снимака једноставних, популарних композиција које припадају различитим
жанровима, разговарањем о њиховом садржају и уметничкој вредности и коментарисањем
извођачких квалитета њихових интерпретатора.
Стицање почетног такмичарског искуства узимањем учешћа у такмичењима једноставних
програмских захтева, у сврху постепене изградње индивидуалног става према феномену музичког
такмичења и раног прихватања високих захтева актуелних такмичарских извођачких стандарда
(односи се претежно на напредне, извођачки мотивисане и подијумски оријентисане ученике).
ЛИТЕРАТУРА
ЕТИДЕ И ВИРТУОЗНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ
- Беренс: Етиде, оп. 61
- Черни: Етиде, оп. 849 и оп. 299
- Хелер: Етиде, оп. 47
- Друге етиде сличне тежине.
ПОЛИФОНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ
- Бах: Мали прелудијуми и Двогласне инвенције
- Глинка: Четири двогласне фуге
- Мјасковски: Оп. 78, двогласне фуге
- Друге полифоне композиције барокних, романтичних или савремених композитора доступне
извођачком узрасту ученика.
КОМПОЗИЦИЈЕ МАЛЕ ФОРМЕ
- Шопен: Ноктурна у цe-молу и цис-молу, оп. постх. и Полонеза у гe-молу, оп. постх.
- Шуман: Албум за младеж, оп. 68
- Григ: Лирски комади
- Кабалевски: Дечје композиције
- Гречанинов: Оп. 99, Оп. 119, Оп. 123, Оп. 127.
- Шостакович: Игре лутака
- Казела: 11 дечјих комада
- Барток: Микрокосмос, III и IV свеска
- Друге композиције сличне тежине.
СОНАТИНЕ И ВАРИЈАЦИЈЕ
- Моцарт: Бечке сонатине
- Бетовен: Соната оп. 49, бр. 2, Гe-дур
- Шуман: Соната оп. 118, бр. 1, Гe-дур
- Кабалевски: Варијације на словачку тему
- Николајев: Мале варијације у класичном стилу
- Мајкапар: Варијације на руску тему, оп. 8
- Друге сонатине, сонате или варијације сличне тежине.
КОМПОЗИЦИЈЕ ДОМАЋИХ АУТОРА
- С. Рајичић: Мала клавирска свита
- М. Тајчевић: Дјеци, II мала свита
- Ј. Бандур: Успаванка
- Друге композиције домаћих аутора сличне тежине.
КОМПОЗИЦИЈЕ ПИСАНЕ ЗА ЧЕТВОРОРУЧНО ИЗВОЂЕЊЕ
- Дијабели: Соната оп. 73
- Вебер: Тема са варијацијама, оп. 10
- Бертини: Етиде, оп. 97
- Шуберт: Варијације у е-молу
- Шуман: Оп. 85
- Друге композиције сличне тежине писане за четвороручно извођење.
ЛЕСТВИЦЕ
Дес-дур, Гес-дур, eф-мол и хa-мол.
Препоручене варијанте:
- дурске лествице, паралелно, у шеснаестинама, у интервалу октаве, навише и наниже,
континуирано, кроз четири октаве;
- у супротним смеровима, с почетком у интервалу октаве, навише и наниже, континуирано,
сваком руком кроз две октаве;
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- молске и хроматске лествице паралелно, у шеснаестинама, у интервалу октаве, континуирано,
навише и наниже, кроз четири октаве.
Артикулација: легато.
Динамика: пиано или форте.
Препоручени минимални темпо: четвртина = 60 (код извођења у супротним смеровима:
четвртина = 40).
ТРОЗВУЦИ
Дес-дур, Гес-дур, eф-мол и хa-мол.
Препоручене варијанте:
- велики положај (мали положај са удвојеним основним тоном - такозвано "велико разлагање"),
квинтакорд, секстакорд и квартсекстакорда, разложено, паралелно, у шеснаестинама, у интервалу
октаве, навише и наниже, континуирано, кроз четири октаве;
- велики положај, симултано, у акордима паралелно, у четвртинама, у интервалу октаве, навише
и наниже, континуирано, кроз две октаве.
Артикулација: разложено - легато; у акордима - портато.
Динамика: пиано или форте.
Препоручени минимални темпо: четвртина = 60.
НАПОМЕНА
Уколико ученику, због његовог узраста, још увек није удобно да "узима" акорде у овом положају,
може да их свира без удвојеног основног тона - као у претходним разредима.
ЧЕТВОРОЗВУЦИ
Доминантни и умањени септакорди за дурске и молске тоналитете Цe, Гe, Дe, Eф, Бе и Ес.
Препоручене варијанте:
- мали положај (такозвано "мало разлагање"), септакорд, квинтсекстакорд, терцквартакорд и
секундакорд, разложено, паралелно, у шеснаестинама, у интервалу октаве, навише и наниже,
континуирано, кроз две октаве;
- мали положај, симултано (у акордима), паралелно, у четвртинама, у интервалу октаве, навише
и наниже, континуирано, кроз две октаве.
Артикулација: разложено - легато; у акордима - портато.
Динамика: пиано или форте.
Препоручени минимални темпо: четвртина = 60.
ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА
- четири етиде (или виртуозне композиције);
- четири композиције, по слободном избору;
- три полифоне композиције;
- једна соната или став из сонате и циклус варијација;.
ЈАВНИ НАСТУПИ
- обавезна два јавна наступа током школске године.
СМОТРА (на крају првог полугодишта)
- једна лествица и једна виртуозна етида.
ИСПИТНИ ПРОГРАМ
1. Једна полифона композиција;
2. Једна етида (или виртуозна композиција);
3. Један став сонатине;
4. Једна композиција по слободном избору.

V РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ
- Усавршавање способности свирања по слуху употребом нешто сложенијих примера дијатонских
мелодијских образаца (хармонизованих одговарајућим каденцирајућим обртима) и стицање
почетног искуства у импровизовању елементарне пратње за једноставну певачку, гудачку или
дувачку деоницу.
- Наставак рада на техници свесног меморисања (учењем само из нота без употребе
инструмента, крајње једноставних, фактурално елементарних композиција, по извођачким
тешкоћама доступних ученику првог и другог разреда основне школе), у циљу даљег развијања
способности слуховне контемплације.
- Стални развој музичке фантазије и даље профилирање ученикових критеријума у области
уметничког садржаја и естетске вредности музичког дела.
- Даље усавршавање вештине употребе педала изучавањем композиција специфичних
извођачких тешкоћа на овом плану.
- Посвећивање нарочите пажње изучавању композиција полифоне структуре (са ученицима
просечних способности - не тежих од двогласних) и композиција са романтичарском кантиленом,
ради даљег развоја извођачке вештине "певања" на клавиру.

8

- Проширивање знања из области орнаментације упознавањем (теоријским и кроз извођачку
праксу) нових варијанти већ познатих украса и начина њиховог извођења у оквирима барокног,
класичног и романтичног стила.
- Интензиван рад на даљем развоју могућности извођачког апарата, путем савлађивања свих
врста техничких тешкоћа (у варијантама прилагођеним индивидуалним могућностима ученика) са
посебним нагласком на даљем савлађивању "Брзо-дуго-гласно-јасно" начина свирања, у сврху
постизања вишег ступња виртуозитета.
- Континуирано употпуњавање знања о ознакама темпа и карактера, у зависности од ознака на
које ученик наилази током изучавања композиција из задатог годишњег репертоара.
- Стално усвајање нових знања из области музичке теорије и историје (повезано са
композицијама које ученик изучава у току године).
- Обогаћивање искуства у савладавању полиритмичких тешкоћа свирањем лествица у
сложенијим полиритмичким комбинацијама, четвороручно или на два клавира, с наставником
(триоле са квинтолама и квинтоле са триолама) и самостално (дуоле са триолама и триоле са
дуолама).
- Даље усавршавање вештине читања Prima vista, вежбањем примера са сложенијим и
разноврснијим тешкоћама (самосталним или у сарадњи с наставником - четвороручно или на два
клавира). Упознавање са најпопуларнијим делима оркестарске и друге неклавирске литературе
свирањем њихових поједностављених транскрипција.
- Проширивање знања о музичким облицима додатним информацијама о варијацијама, ронду,
сонати и сонатном циклусу. Посебно посвећивање пажње детаљној анализи облика композиција
извођених у оквиру текућег годишњег репертоара.
- Континуиран рад на развоју навике самосталног вежбања задавањем разноврсних,
мотивишућих, домаћих задатака и подстицањем ученика на самостално припремање (за концертно
извођење) нешто захтевнијих композиција, уз незнатну помоћ наставника.
- Одржавање навике редовног слушања уметнички вредне музике даљим стимулисањем
интересовања за упознавање нових тонских снимака и повременим заједничким одласцима на
концерте.
- Даље обогаћивање такмичарског искуства узимањем учешћа у такмичењима са доступним
програмским захтевима, у сврху дубљег упознавања личне мотивације за овакву врсту извођачке
активности и степена извођачке успешности и ефикасности у њеним оквирима (односи се, пре
свега, на ученике израженијих извођачких способности).
ЛИТЕРАТУРА
ЕТИДЕ И ВИРТУОЗНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ
- Черни: Етиде оп. 299
- Крамер и Билов: Етиде
- Беренс: Етиде оп. 61
- Лешхорн: Етиде оп. 38
- Друге етиде сличне тежине.
ПОЛИФОНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ
- Бах: Двогласне инвенције, фугете и поједини ставови из Француских свита
- Хендл: Поједини ставови из свита
- Јаковски: У старом стилу, оп. 43
- Друге полифоне композиције барокних, романтичних или савремених композитора доступне
извођачком узрасту ученика.
КОМПОЗИЦИЈЕ МАЛЕ ФОРМЕ
- Григ: Лирски комади
- Менделсон: Песме без речи
- Шуберт: Два скерца
- Прокофјев: Музика за децу
- Кабалевски: Оп. 37
- Мартину: Лутке
- Барток: Микрокосмос, III и IV свеска
- Друге композиције сличне тежине.
СОНАТЕ, СОНАТИНЕ И ВАРИЈАЦИЈЕ
- Хајдн: Сонате, по избору
- Моцарт: Соната Цe-дур, КВ 545, Соната Ес-дур, КВ 282
- Бетовен: Соната оп. 49, бр. 1, гe-мол, Сонате Wоо 47 (Ес-дур, eф-мол и Дe-дур)
- Шуман: Соната оп. 118, бр. 2, Дe-дур
- Вебер: Анданте са варијацијама, оп. 3
- Лукомски: Варијације у еф-молу
- Друге сонате или варијације сличне тежине.
КОМПОЗИЦИЈЕ ДОМАЋИХ АУТОРА
- С. Рајичић: Мала клавирска свита
- М. Логар: Два менуета
- В. Мокрањац: Мала свита
- Ј. Славенски: Игре и песме са Балкана
- Друге композиције домаћих аутора сличне тежине.

9

КОМПОЗИЦИЈЕ ПИСАНЕ ЗА ЧЕТВОРОРУЧНО ИЗВОЂЕЊЕ
- Моцарт: Сонате у Дe-дуру и Бe-дуру
- Дворжак: Багателе, оп. 47
- Шуберт: Соната у цe-молу
- Шуман: Дванаест комада oп. 85
- Друге композиције сличне тежине писане за четвороручно извођење.
ЛЕСТВИЦЕ
Фис-мол, цис-мол, гис-мол, ес-мол и бe-мол.
Препоручене варијанте:
- дурске и молске лествице, паралелно, у шеснаестинама, у интервалу октаве, навише и наниже,
континуирано, кроз четири октаве;
- у супротним смеровима, у шеснаестинама, с почетком у интервалу октаве, навише и наниже,
континуирано, сваком руком кроз две октаве;
- паралелно, у осминама, у интервалима терце, сексте и дециме, навише и наниже,
континуирано, кроз две октаве;
- хроматске лествице, паралелно, у шеснаестинама, у интервалу октаве, навише и наниже,
континуирано, кроз четири октаве.
Артикулација: легато.
Динамика: пиано или форте.
Препоручени минимални темпо: четвртина = 80 (код извођења у супротним смеровима:
четвртина = 60).
ТРОЗВУЦИ
Фис-мол, цис-мол, гис-мол, ес-мол и бe-мол.
Препоручене варијанте:
- велики положај (мали положај са удвојеним основним тоном - такозвано"велико разлагање"),
квинтакорд, секстакорд, и квартсекстакорд, разложено, паралелно, у шеснаестинама, у интервалу
октаве, навише и наниже, континуирано, кроз четири октаве;
- велики положај, квинтакорд, секстакорд и квартсекстакорд, симултано (у акордима), паралелно,
у четвртинама, у интервалу октаве, навише и наниже, континуирано, кроз четири октаве;
- арпеђа (разлагање с променом позиције), паралелно, у шеснаестинама, у интервалу октаве,
навише и наниже, континуирано, кроз четири октаве.
Артикулација: разложено (велики положај и арпеђа) - легато; у акордима - портато.
Динамика: пиано или форте.
Препоручени минимални темпо: четвртина = 80.
ЧЕТВОРОЗВУЦИ
Доминантни и умањени септакорди за дурске и молске тоналитете.
А, Е, Хa, Ас, Дес и Гес.
Препоручене варијанте:
- велики положај (мали положај са удвојеним основним тоном - такозвано "велико разлагање),
септакорд, квинтсекстакорд, терцквартакорд и секундакорд, разложено, паралелно, у
шеснаестинама, у интервалу октаве, навише и наниже, континуирано, кроз две октаве;
- велики положај, симултано (у акордима), паралелно, у четвртинама, у интервалу октаве,
навише и наниже, континуирано, кроз две октаве;
- арпеђа, у интервалу октаве, паралелно, навише и наниже, континуирано, кроз две октаве.
Артикулација: разложено (велики положај и арпеђа) - легато; у акордима - портато.
Динамика: пиано или форте.
Препоручени минимални темпо: осмина = 80.
ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА
- четири етиде (или виртуозне композиције);
- четири композиције, по слободном избору;
- три полифоне композиције;
- једна соната или став из сонате и циклус варијација;
- једна композиција домаћег аутора.
ЈАВНИ НАСТУПИ
- обавезна два јавна наступа током школске године.
СМОТРА (на крају првог полугодишта)
- једна лествица и једна виртуозна етида.
ИСПИТНИ ПРОГРАМ
1. Једна полифона композиција;
2. Једна етида (или виртуозна композиција);
3. Један став из сонате;
4. Једна композиција по слободном избору;
5. Једна композиција домаћег аутора.

10

VI РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ
- Интензивирање рада на развоју активности унутрашњег и спољашњег слуха употребом
примера дијатонских и једноставних хроматских хармонско-мелодијских образаца, савлађивањем
вештине њиховог репродуковања на инструменту и стицањем сложенијег искуства у
импровизовању пратње за певачку, гудачку или дувачку деоницу - функционалног у оквирима
аматерске делатности, а истовремено, довољног за евентуалан наставак школовања у средњој
музичкој школи.
- Наставак рада на техници свесног меморисања (учењем, само из нота, без употребе
инструмента, нешто компликованијих, фактурално сложенијих композиција - по извођачким
тешкоћама лако доступних ученику трећег разреда основне школе), у циљу довођења способности
слуховне контемплације на солидан аматерски ниво, са перспективом даљег развоја током
евентуалног наставка школовања у средњој музичкој школи.
- Оспособљавање ученика за самостално развијање музичке фантазије и континуирано
индивидуално профилирање основних критеријума у области музичке естетике настављењем са
праксом повременог вођења дискусија и задавањем домаћих задатака различитог типа везаних за
ову тематику.
- Даље посвећивање пажње изучавању композиција полифоне структуре (трогласних и, изузетно,
са ученицима натпросечних способности, лаких четворогласних) и композиција са романтичарском
кантиленом, ради дефинитивног, сталног усвајања извођачке вештине "певања" на клавиру.
- Интензиван рад на даљем усавршавању ефикасности извођачког апарата, с нагласком на
савлађивању проблематике разложеног и симултаног свирања октава (само код ученика чијем је
извођачком апарату овај технички проблем доступан) и на даљем унапређивању "Брзо-дуго-гласнојасно" начина свирања - у сврху развијања навике дуготрајног, свакодневног рада на овој
проблематици, с крајњим циљем достизања веома солидног степена извођачког виртуозитета
(превасходно код ученика натпросечних извођачких способности).
- Заокруживање степена стечених знања из области музичке теорије и историје у целину која
задовољава потребе аматерског бављења музиком, а уједно представља и солидну основу за даљу
надградњу у оквирима средњег музичког школовања.
- Усавршавање вештине извођења полиритмичких тешкоћа свирањем лествица у још сложенијим
полиритмичким комбинацијама, четвороручно или на два клавира, с наставником (квартоле са
квинтолама и квинтоле са квартолама) и самостално (триоле са квартолама и квартоле са
триолама, и квартоле са квинтолама и квинтоле са квартолама), с крајњим циљем постизања веома
функционалне слуховно-моторне координације.
- Довођење вештине читања Prima vista на ниво који задовољава потребе у оквирима аматерског
бављења музиком, једнако као и на ниво отворене перспективе даљег развоја ове способности
током евентуалног наставка школовања у средњој музичкој школи.
- Проширивање знања о музичким облицима још сложенијим информацијама о варијацијама,
ронду, сонати, сонатном циклусу и свити, кроз континуиран процес повезивања стеченог теоретског
разумевања са личном извођачком праксом.
- Континуиран рад на развоју навике самосталног вежбања задавањем сложенијих домаћих
задатака и подстицањем ученика на припремање тежих композиција за концертно извођење (без
помоћи наставника, у потпуности самостално).
- Дефинитивно стварање сталне потребе за слушањем уметнички вредне музике и навике
редовног одласка на концерте.
- Даље стицање такмичарског искуства узимањем учешћа у домаћим и интернационалним
такмичењима са тежим програмским захтевима (за ученике који испољавају натпросечну извођачку
способност).
- Интензивна, пажљива, свеобухватна анализа (наставника, у сарадњи са учеником и његовим
родитељима) степена знања и искуства које је ученик усвојио током шестогодишњег школовања,
стања његове мотивације везане за даља улагања у сопствени музички развој и постојања услова
за евентуалан успешан наставак школовања у средњој музичкој школи.
ЛИТЕРАТУРА
ЕТИДЕ И ВИРТУОЗНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ
- Черни: Етиде, оп. 299 и оп. 740
- Лешхорн: Етиде, оп.66
- Крамер и Билов: Етиде
- Мошковски: Етиде, оп. 18
- Друге етиде сличне тежине.
ПОЛИФОНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ
- Шопен: Композиције из Оп. постх, ноктурна, валцери, полонезе
- Бах: Двогласне и Трогласне инвенције и Француске свите (поједини ставови)
- Хендл: Свите (поједини ставови)
- Друге полифоне композиције барокних, романтичних или савремених композитора доступне
извођачком узрасту ученика.
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КОМПОЗИЦИЈЕ МАЛЕ ФОРМЕ
- Моцарт: Рондо Дe-дур, Фантазија дe-мол
- Бетовен: Багателе, оп. 33
- Шуман: Оп. 99 и оп. 120
- Григ: Лирски комади
- Менделсон: Песме без речи
- Чајковски: Годишња доба
- Бородин: Мала свита
- Регер: 10 малих комада, оп. 44
- Барток: Микрокосмос, V и VI свеска
- Друге композиције сличне тежине.
СОНАТЕ И ВАРИЈАЦИЈЕ
- Хајдн: Сонате, по избору
- Моцарт: Сонате у Цe-дуру (КВ 309 и КВ 330), у Eф-дуру (КВ 280 и КВ 332)
- Бетовен: Соната у гe-молу, оп. 49, бр.1, Соната у Гe-дуру, оп. 79
- Кабалевски: Варијације у Бe-дуру, оп. 40
- Беркович: Варијације на Паганинијеву тему
- Друге сонате или варијације сличне тежине.
КОМПОЗИЦИЈЕ ДОМАЋИХ АУТОРА
- В. Мокрањац: Игре
- Ј. Славенски: Игре и песме са Балкана
- М. Тајчевић: Српске игре
- Д. Деспић: Сонатина in F
- Друге композиције домаћих аутора, сличне тежине.
КОМПОЗИЦИЈЕ ПИСАНЕ ЗА ЧЕТВОРОРУЧНО ИЗВОЂЕЊЕ
- Шуман: Слике са истока, оп. 66
- Казела: Пупацетио
- Респиги: Шест малих комада
- Стравински: Три лака комада
- Равел: Моја мајка гуска
- Друге композиције сличне тежине писане за четвороручно извођење.
ЛЕСТВИЦЕ
По слободном избору.
Препоручене варијанте:
- дурске и молске лествице, паралелно, у шеснаестинама, у интервалима октаве, терце, сексте и
дециме, навише и наниже, континуирано, кроз четири октаве;
- у супротним смеровима, с почетком у интервалу октаве, навише и наниже, континуирано,
сваком руком кроз две октаве;
- хроматске лествице, паралелно, у шеснаестинама, у интервалу октаве, навише и наниже,
континуирано, кроз четири октаве.
Артикулација: легато.
Динамика: пиано или форте.
Препоручен минимални темпо: четвртина = 100.
ТРОЗВУЦИ
По слободном избору.
Препоручене варијанте:
- велики положај (мали положај са удвојеним основним тоном - такозвано"велико разлагање"),
разложено и симултано, паралелно, у шеснаестинама, у интервалу октаве, навише и наниже,
континуирано, кроз четири октаве;
- арпеђа, паралелно, у шеснаестинама, у интервалу октаве, навише и наниже, континуирано, кроз
четири октаве.
Артикулација: разложено (велики положај и арпеђа) - легато; у акордима - портато.
Динамика: пиано или форте.
Препоручени минимални темпо: осмина = 80.
ЧЕТВОРОЗВУЦИ
Доминантни и умањени септакорди, по слободном избору.
Препоручене варијанте:
- велики положај (мали положај са удвојеним основним тоном - такозвано "велико разлагање"),
разложено и симултано, паралелно, у шеснаестинама, у интервалу октаве, навише и наниже,
континуирано, кроз четири октаве;
- арпеђа, паралелно, у шеснаестинама, у интервалу октаве, навише и наниже, континуирано, кроз
четири октаве.
Артикулација: разложено (велики положај и арпеђа) - легато; у акордима - портато.
Динамика: пиано или форте.
Препоручени минимални темпо: четвртина = 80.
ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА
- четири етиде (или виртуозне композиције);
- четири композиције, по слободном избору;

12

- три полифоне композиције;
- једна соната или став из сонате и циклус варијација;
- једна композиција домаћег аутора.
ЈАВНИ НАСТУПИ
- обавезна два јавна наступа током школске године.
СМОТРА (на крају првог полугодишта)
- једна лествица и једна виртуозна етида.
ИСПИТНИ ПРОГРАМ
1. Једна полифна композиција;
2. Једна етида (или виртуозна композиција);
3. Један став сонате;
4. Једна композиција, по слободном избору;
5. Једна композиција домаћег аутора.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Образовање и васпитање ученика музике је изразито захтеван и одговоран посао. Подразумева се да
онај који се њиме бави, поред одговарајућег професионалног знања и искуства треба, свакако, да поседује
још и доста широк увид у основне принципе и законитости развојне психологије.
Будући да је, нарочито у оквирима индивидуалне наставе, наставни процес снажно обележен
феноменом трансфера, наставник, у функцији "трећег родитеља", представља важну идентификациону
фигуру, у пресудној мери одговорну за музичку, а знатним делом и личну судбину свог ученика. Оваква
одговорност обавезује наставника на основно упознавање учениковог породичног окружења (пре свега,
интензитета и карактера родитељске подршке учениковом музичком школовању и нивоа њихових
очекивања), једнако као и услова у којима ученик живи (нарочито квалитета инструмента на којем вежба
или могућности набавке инструмента, уколико га ученик не поседује). Опскрбљен подацима ове врсте,
наставник ће бити у стању да прецизније процени ученикову личност, посебно његову музичку мотивацију и
његове развојне капацитете те да, на основу такве процене, креира наставно-васпитни третман, којим ће
ученика довести до оптималног остварења његовог индивидуалног потенцијала.
Није потребно наглашавати у којој мери наставников став према ученику ваља да буде обележен
наклоношћу, топлином, саосећањем, разумевањем, подршком, охрабрењем и поштовањем.
Пошто је примарна наставникова улога да негује учеников таленат, то неизбежно ограничава његов
критицизам на веома уско подручје крајње неопходности - једино у којем се он може сматрати
конструктивним.
Од наставника се очекује да се редовно, савесно припрема за часове и пажљиво прати и планира развој
сваког свог појединог ученика. Ова припрема обухвата читав спектар активности - од детаљног проучавања
композиција са учениковог репертоара (аналитичким просвиравањем или, евентуално, припремањем за
извођење на подијуму), преко упоређивања различитих издања и допуњавања одабраних редакција, до
континуираног вођења обимне евиденције о учениковом раду и напретку.
Претпоставка је да ће добар наставник увек имати на уму комплексност и свеобухватност процеса
музичке наставе и да ове њене важне стране никад неће запостављати ради пуког усавршавања искључиво
занатске компоненте учениковог свирања. То значи да ће се он, током читавог периода учениковог рада на
одабраном делу, трудити да му пренесе не само своје знање о прстореду, педализацији, техничким
поступцима и извођачким изражајним средствима неопходним за примерено извођење дела, него и
одређен број суштински важних информација о аутору дела, историјској епохи којој припада и специфичним
особинама самог дела (облику у којем је написано, мелодијским, ритмичким, хармонским и контрапунктским
појединостима које га карактеришу, емотивној, поетској, психолошкој или филозофској позадини његове
уметничке представе и његовој естетској вредности).
Квалитет првог и неколицине наредних часова (педагошка пракса ово потврђује) најчешће пресудно
утиче на даљи развој учениковог интересовања за музику. Наставнику се, из тог разлога, препоручује да
посвети већу пажњу овој проблематици, проналажењем и практичном применом најподстицајнијих и
најинспиративнијих могућих наставних метода.
Препоручују се велика умереност и опрез у организовању ученикових такмичарских активности. Обазрив
наставник неће допустити да ученикова мотивација временом постане искључиво такмичарски обојена,
једнако као што неће упасти у опасну замку вредновања резултата сопственог рада бројем награда и
признања које његови ученици освајају.
Равноправан третман свих ученика у класи наставник не сме, ни на какав начин и ни под каквим
условима, да доведе у питање. Било какав дискриминаторски став у односу на степен музичке обдарености
или неко друго учениково индивидуално својство сматра се педагошки и морално недопустивим.
Савестан наставник ће, разуме се, обазривим, интроспективно-аналитичким приступом проблематици
индивидуалног наставног процеса пажљиво штитити ученика од развојно погубног пројектовања сопствених
амбиција.

Једна од најважнијих потврда његове исправне педагошке позиције биће упоран рад на
сопственом усавршавању - повременим учењем нових дела, стицањем додатних увида у област
клавирске литературе, честим одласцима на концерте, праћењем актуелних збивања у светској
дискографији, јавним наступањем, периодичним обнављањем теоријског знања, читањем
методолошке, педагошке и психолошке литературе, сталним допуњавањем личног образовања и
проширивањем својег културног и духовног хоризонта.
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