- Извођење програма у целини, напамет.
- Самостално увежбавање задате композиције.
- Самостално читање непознатог нотног текста.
- Учествовање ученика у раду оркестра, камерних састава и осталих облика групног музицирања.
- Активно учешће у музичком животу средине у којој живи.

ВИОЛИНА
I ЦИКЛУС (I, II и III разред)
I разред
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ
- Формирање музичко-слушних представа изражајним певањем песмица по слуху.
- Почетни рад на развијању музичке фантазије, путем игре и приче.
- Упознавање са инструментом (усвајање назива делова инструмента).
- Нотно описмењавање.
- Поставка леве руке и њено прилагођавање инструменту свирањем једноставних песмица по
слуху (пицикато).
- Поставка десне руке и прилагођавање вођењем гудала на празним жицама, променом гудала и
прелазима са жице на жицу.
- Усвајање основне поделе гудала.
- Упознавање са потезима деташе и легато.
- Рад на развијању музичког слуха.
- Рад на добијању звука, интонацији, и ритму.
- Усвајање прве позиције.
- Свирање песмица различитог карактера.
ШКОЛЕ
- Љ. Степановић: Виолинска почетница
- Д. Марковић: Почетна школа за виолину, I свеска
- Денеш, Регер и Немет: Виолина А Бе Це
- Лањи и Денеш: Школа за виолину I свеска
- Сузуки: Школа за виолину I
- Геза Силваи: Школа за виолину А, Бе, Це, Де
КОМАДИ
- Д. Марковић: Мали комади за виолину и клавир. I свеска
- Гарлицки, Родионов, Уткин и Фортунатов: Хрестоматија за I и II разред
- Фортунатов: Млади виолиниста, I свеска
- Ласло Роша: Враголан 1,2
- Ласло Роша: Дуети 1
ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА
- три дурске лествице са трозвуцима;
- двадесет вежбица;
- десет малих комада песмица.
ЈАВНИ НАСТУПИ
- обавезна два јавна наступа током школске године.
СМОТРА (на крају школске године)
1. Једна лествица;
2. Једна етида (или композиција виртуозних извођачких захтева);
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 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 у току 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
осталим јавним наступима, смотрама и годишњим испитима, до краја школовања у основној
музичкој школи.

II разред
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ
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- Даљи рад на развоју музичко-слушних представа путем изражајног певања, свирања по слуху.
- Наставак рада на развијању музичке фантазије путем игре и приче.
- Упознавање са значењем најчешћих ознака за темпо (andante, moderato, allegro, presto...).
- Упознавање са релативним трајањем нота (целих, половина, четвртина, осмина и њима
одговарајућих пауза и триола) и значењем пунктирања.
- Упознавање са значењем основних динамичких ознака (piano, mezoforte, forte, diminuendo,
crescendo...).
- Усавршавање вештине читања нота са циљем успостављања трајне навике упражњавања ове
активности током читавог школовања.
- Упознавање са појмом мисаоне целине (фраза).
ШКОЛЕ
- Д. Марковић: Почетна школа за виолину I и II свеска
- Лањи и Денеш: Школа за виолину II свеска
- Сузуки: Школа за виолину I
- Грегоријан: Скале
- Геза Силваи: Школа за виолину Де,Е
- Геза Силваи: Жуте странице за виолину - III свеска "Основе различитих потеза"
- Геза Силваи: Жуте странице за виолину - I свеска "Основе различитих ритмова"
КОМАДИ
- Д. Марковић: Мали комади за виолину и клавир, II свеска
- Гарлицки, Родионов, Уткин и Фортунатов: Хрестоматија за I и II разред
- Фортунатов: Млади виолиниста. I свеска
- Ласло Роша: Враголани II, IV, V, VI свеска
- Ласло Роша: Дуети 3
КОНЧЕРТИНА
- С. Мах: Лаки кончертино
- П. Николић: Кончертино Ге-дур
- Кихлер: Кончертино Ге-дур
ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА
- четири једнооктавне лествице;
- шест етида са различитом проблематиком;
- четири комада различитог карактера.
ЈАВНИ НАСТУПИ
- обавезна два јавна наступа током школске године.
СМОТРА (на крају школске године)
1. Једна лествица;
2. Једна етида (или композиција виртуозних извођачких тешкоћа);
3. Две композиције, по слободном избору.

III разред
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ
- Наставак рада на развоју музичко-слушних представа усложњавањем тешкоћа савладаних у
претходном разреду.
- Почетак рада на поступку свесног меморисања музичког дела.
- Наставак рада на развијању музичке фантазије асоцијативно подстицајним разговорима и
буђењем интересовања за креативно музичко изражавање.
- Почетак формирања представе о уметнички лепом звуку, тонско објашњење "певања" на
инструменту.
- Даље усавршавање могућности извођачког апарата.
- Проширивање знања о ознакама темпа, карактера, динамике и агогике.
- Почетни рад на формирању навике самосталног вежбања и принципа јединства слуховне од
механичке компоненте.
ШКОЛЕ
- Д. Марковић: Почетна школа за виолину, II, III свеска
- Лањи и Денеш: Школа за виолину, III свеска
- Сузуки: Школа за виолину II
- Волфарт: 60 етида за виолину, оп. 45
- Гарлицки, Родионов и Фортунатов: Изабране етиде, I свеска - избор
- Грегоријан: Скале
- Геза Силваи: Школа Е,еФ
- Геза Силваи: Жуте странице за виолину - III свеска "Основе различитих потеза"
- Геза Силваи: Жуте странице за виолину - I свеска "Основе различитих ритмова"
- Геза Силваи: Жуте странице за виолину - II свеска "Основе различитих ритмова и украса"
КОМАДИ
- Д. Марковић: Мали комади за виолину и клавир, II свеска
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- Гарлицки, Родионов, Уткин и Фортунатов: Хрестоматија за I и II разред
- Фортунатов: Млади виолиниста, II свеска
- Ласло Роша: Враголани VI, VII, III свеска
- Ласло Роша: Дуети 2
КОНЧЕРТИНА
- Комаровски: Кончертино Ге-дур
- Кихлер: Кончертино Ге-дур, II, III став
- Ридинг: Кончертино Ге-дур, Де-дур, ха-мол
- Вивалди (Фелински): Кончертино Ге-дур
ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА
- четири лествице кроз две октаве и разлагања по Грегоријану;
- шест етида са различитом проблематиком;
- четири комада различитог карактера.
ЈАВНИ НАСТУПИ
- обавезна два јавна наступа током школске године.
ИСПИТНИ ПРОГРАМ
1. Једна лествица кроз две октаве са разлагањима по Грегоријану;
2. Једна етида одговарајуће тежине;
3. Два комада различитог карактера, варијације или кончертино.
II ЦИКЛУС (IV, V и VI разред)

IV разред
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ
- Наставак рада на развоју музичко-слушних представа даљим усложњавањем тешкоћа
савладаних у претходном разреду.
- Наставак рада на поступку свесног меморисања музичког дела.
- Наставак рада на развијању музичке фантазије подстицајним разговорима поједностављеног
садржаја, примереног учениковом узрасту као и указивањем на аналогије међу уметничким
вредностима дела из разних области уметничког изражавања (књижевности, сликарства, вајарства,
архитектуре...)
- Даље усавршавање ефикасности извођачког апарата радом на композицијама сложенијих
техничких захтева.
- Навикавање на повремену употребу метронома у процесу вежбања 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.
- Континуиран рад на развоју навике самосталног вежбања.
ШКОЛЕ
- Д. Марковић: Школа за виолину III
- Гарлицки, Родионов и Фортунатов: Изабране етиде III
- Волфарт: 60 етида, оп. 45
- Кајзер: 36 етида, оп. 20, I свеска
- Грегоријан: Скале
- Геза Силваи: Школа за виолину Ф
- Геза Силваи: Жуте странице за виолину II, III
КОМАДИ
- Д. Марковић: Мали комади за виолину и клавир, III свеска
- Бакланова: Сонатина Бе-дур
- Фортунатов: Млади виолиниста, II свеска
- Хрестоматија за III-IV разред
КОНЧЕРТИНА
- А. Јаншинов: Кончертино оп. 35
- Кихлер: Кончертино у стилу Вивалдија Де-дур
- Л. Портноф: Кoнчертино а-мол
- Хубер: Кончертино Еф-дур
- Бакланова: Кончертино де-мол
- Ридинг: Кончертино Ге-дур
ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА
- четири дурске двооктавне лествице у позицији са разлагањима по Грегоријану;
- осам етида са различитом проблематиком;
- четири комада различитог карактера;
- једна велика форма: став из концерта, кончертина, сонате или тема с варијацијама.
ЈАВНИ НАСТУПИ
- обавезна два јавна наступа током школске године.
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ИСПИТНИ ПРОГРАМ
1. Једна двооктавна лествица у позицији са разлагањима по Грегоријану;
2. Две етиде са различитом проблематиком;
3. Једна велика форма: став из концерта или тема с варијацијама.

V разред
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ
- Континуирани рад на развоју музичке фантазије.
- Интензиван рад на даљем развоју могућности извођачког апарата, путем савлађивања свих
врста техничких тешкоћа (у варијантама прилагођеним индивидуалним могућностима ученика).
- 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 (повезано са композицијама које
ученик изучава у току године).
- Континуиран рад на развоју навике самосталног вежбања.
ШКОЛЕ
- Гарлицки, Родионов и Фортунатов: Избор етида, III свеска
- Волфарт: 60 етида оп. 45
- Кајзер: 36 етида оп. 20, II свеска
- Мазас: Етиде оп. 36, I свеска
- Донт: Етиде оп. 37 - избор
- Грегоријан: Скале
КОМАДИ
- Фортунатов: Млади виолиниста, II свеска
- Гарлицки, Родионов и Фортунатов: Хрестоматија II
- Хрестоматија IV и V разред
ВЕЛИКЕ ФОРМЕ
- А. Вивалди: Концерт Де-дур, I став
- А. Вивалди: Концерт Ге-дур, I став
- А. Вивалди: Концерт а-мол, I став
- О. Ридинг: Концерт Де-дур, оп. 25
- О. Ридинг: Концерт Ге-дур, оп. 24
- Комаровски: Концерт A-дур
- Данкла: Варијације
- Бакланова: Варијације
- А. Комаровски: Варијације
ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА
- две двооктавне дурске и молске лествице са разлагањима са променом позиција по
Грегоријану;
- осам етида различите проблематике;
- два комада различитог карактера;
- једна велика форма: став из концерта или варијације.
ЈАВНИ НАСТУПИ
- обавезна два јавна наступа током школске године.
ИСПИТНИ ПРОГРАМ
1. Једна лествица кроз две октаве са променом позиција и разлагањима по Грегоријану;
2. Две етиде са различитом проблематиком;
3. Један став концерта.

VI разред
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ
- Наставак рада на техници свесног меморисања.
- Оспособљавање ученика за самостално развијање музичке фантазије.
- Интензиван рад на даљем усавршавању ефикасности извођачког апарата.
- Континуиран рад на развоју навике самосталног вежбања.
- Континуирано употпуњавање знања о ознакама темпа и карактера, у зависности од ознака на
које ученик наилази током изучавања композиција из задатог годишњег репертоара.
ШКОЛА
- Кајзер: 36 етида за виолину оп. 20, III свеска
- Мазас: Етиде оп. 36, I свеска
- Гарлицки, Родионов и Фортунатов: Избор етида, III свеска
- Кројцер и Јамполски: Етиде (почетне етиде)
КОМАДИ
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- Г. Ф. Телеман: Сарабанда и Гавота
- Л. Бокерини: Менует
- Ј. Х. Фиоко: Allegro
- А. Корели: Allegro Де-дур
- Н. Рубинштајн: Преслица
- Хрестоматија за V и VI разред
- Млади виолиниста III свеска
- Данкла: Варијације
ВЕЛИКЕ ФОРМЕ
- Г. Ф. Телеман: Сонатине Ге-дур, Е-дур, Еф-дур
- А. Корели: Сонате А-дур, е-мол
- З. Фибих: Сонатина де-мол
- А. Вивалди: Концерт а-мол, II и III став
- Ј. С: Бах: Концерт а-мол, I став
- Ј. Б. Аколај: Концерт а-мол
- Г. Б. Виоти: Концерт оп. 23, Ге-дур, I став
ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА
- две трооктавне дурске и молске лествице са разлагањима по Грегоријану;
- шест етида различите проблематике;
- два комада различитог карактера;
- две велике форме: став из концерта и два става из барокне сонате.
ЈАВНИ НАСТУПИ
- обавезна два јавна наступа током школске године.
ИСПИТНИ ПРОГРАМ
1. Једна лествица кроз три октаве са разлагањима по Грегоријану;
2. Две етиде са различитом проблематиком;
3. Један комад;
4. Један став концерта.
ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС
Препоручена литература није обавезујућа нити је исцрпна и предлаже се као подсетник у којем
се могу пронаћи упоришта за самосталну креацију у свакодневној школској пракси и као подстицај
за даљи развој професионалних идеја и поступака.
- Н. Бакланова: Први часови, Москва, 1977.
- Денеш, Регер и Немет: Виолина А Бе Це, Будимпешта, 1997.
- Д. Марковић: Нека увек буде песма, почетна школа за виолину, Београд 1975.
- Д. Марковић: Нека увек буде песма, 2. део Београд, 1975.
- Д. Марковић: Коло око света, 3. део, Београд, 1982.
- К. Родионов: Почетна школа за виолину, Москва, 1972.
- Лањи и Денеш: Школа за виолину, I и II део, Будимпешта, 1997.
- Фортунатов: Млади виолиниста, I и II део, Ростов, 1997.
- С. М. Шаљман: Постаћу виолиниста, Лењинград, 1984.
- М. Гарлицкиј: Корак по корак, Москва, 1985.
- В. Јакубовскаја: На врх поступно, Сент-Петерсбург, 1974.
- Станко, Старјук: Први кораци младог виолинисте, Кијев, 1984.
- Љ. Степановић: Виолинска почетница
- Стеценка и Тугович: Виолина, I разред, Кијев, 1980.
- В. Стеценка: Прве мелодије, Кијев, 1960.
- К. И. Тахтаџиев: Виолина 1, Кијев, 1991.
- Пархоменко и Зељдис: Виолина, Кијев, 1974.
- А. Григоријан: Почетна школа свирања на виолини, Москва, 1991.
- Гарлицкиј, Родионов, Уткин и Фортунатов: Хрестоматија, I и II део, Москва, 1963.
- Д. Марковић: Мали комади за виолину и клавир, I и II део, Београд, 1977.
- М. Ивановић: Од класике до модерне, I и II део, Београд, 1972.
- Гарлицкиј, Родионов, Уткин и Фортунатов: Избор етида за виолину за ученике I-III разреда
- Волфарт: 60 етида за виолину, оп. 45, Београд, 1975.
- Кајзер: Етиде за виолину оп. 20, Београд, 1975.
- Сузуки: Школа за виолину, Токио, 1978.
- П. Николић: Кончертино бр. 1, Ге-дур
- С. Мах: Лаки кончертино
- О. Ридинг: Кончертино ха-мол, Ге-дур
- А. Комаровски: Кончертино Ге-дур
- Г. Ф. Хендл: Варијације A-дур
- А. Вивалди: Концерт Ге-дур, I став
- Ф. Кихлер: Концерт Ге-дур, I став
- Н. Бакланова: Кончертино, де-мол
ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС
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Препоручена литература није обавезујућа нити је исцрпна и предлаже се као подсетник у којем
се могу пронаћи упоришта за самосталну креацију у свакодневној школској пракси и као подстицај
за даљи развој професионалних идеја и поступака.
- Гарлицкиј, Родионов, Уткин и Фортунатов: Избор етида за виолину за ученике III - V разреда
- Грегоријан Скале, Москва 1973
- Донт: Етиде оп.37
- Кројцер: 42 етиде Москва, 1973
- Мазас Етиде оп.36 св.1,2
- Шрадек: Вежбе св.1
- Гарлицкиј, Родионов, Уткин и Фортунатов: Хрестоматија, за 3,4,5,6 разред, Москва, 1963.
- Сузуки: Школа за виолину4-8св., Токио, 1978.
- Фортунатов: Млади виолиниста, II, III део, Ростов, 1997
- Бакланова: Варијације Г дур
- Ш.Данкла: Варијације 1(на тему Пачинија)
Варијације 3 (на тему Белинија)
Варијације 5 (на тему Вејгља)
Варијације 6 (на тему Меркадантеа)
Концертни соло
- А.Корели: Соната е мол
Соната де мол
Соната А дур
- Мартину: Сонатина
- Ж. Аколај: Концерт а мол
- А.Вивалди: Концерт а мол
Концерт е мол
Концерт Ге дур
Концерт ге мол
- Ф.Зајц: Концерт 1
- А.Комаровски: Варијације на руску тему
Концерт 2
Концерт 1
- Ј.С.Бах: Концерт а мол
- Ш.Берио: Балетске сцене
Концерт а мол
- В.Стојанов: Кончертино
- П.Христосков: Кончертино
- В. Марковић: Збирка најзаступљенијих виолинских концерата

ВИОЛА
I ЦИКЛУС (I, II и III разред)
Од I до III разреда ученици виоле раде по плану и програму за виолину, a од IV разреда почиње
диференцијација и ученици који се определе за виолу раде по овом програму.

II ЦИКЛУС (IV, V и VI разред)
IV разред
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ
- Наставак рада на развоју музичко-слушних представа даљим усложњавањем тешкоћа
савладаних у претходном разреду.
- Наставак рада на поступку свесног меморисања музичког дела.
- Наставак рада на развијању музичке фантазије подстицајним разговорима поједностављеног
садржаја, примереног учениковом узрасту као и указивањем на аналогије међу уметничким
вредностима дела из разних области уметничког изражавања (књижевности, сликарства, вајарства,
архитектуре...)
- Даље усавршавање ефикасности извођачког апарата радом на композицијама сложенијих
техничких захтева.
- Навикавање на повремену употребу метронома у процесу вежбања 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.
- Континуиран рад на развоју навике самосталног вежбања.

ШКОЛЕ
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НАЧИН OСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ГУДАЧКИХ ИНСТРУМЕНАТА
(виолина, виола, виолончело)
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 да,
свакако, 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, 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 повишену пажњу овој проблематици, изналажењем 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
гудачке 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 свог културног и духовног хоризонта.
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