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Марина Марковић

НОВИ МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУП ПИСАЊУ 
ПРОГРАМА ПРЕДМЕТА

ПОВОД
Рекао сам на сасанку: „Пресание 
а захевае нове рораме, ка се коме 
свии. За 28 оина имали смо 1 рорама, 
и више. Не сварају закони све, нео  
све свара законе.”  

27.3.1986.
Прера Бајчеић1

Нов меоолошки рису у исању рорама ремеа оразумева: 
а. уклаање у целовиос сраеије Универзиеа Уменоси; б. 
креирање комлене срукуре мобилноси и рохоноси суена, 
а и само ремеа. То зараво значи онуу ремеа на ржишу, 
зв. берзу ремеа, како на Универзиеу Уменоси, ако и на 
Беораском Универзиеу, али и у широј мрежи евроских уменичких 
високих школа.

Кључне речи: 
Болоња, реформа, Суијски рорам, Глума, ромене, рорам 
ремеа, Техника ласа, мобилнос, еквиваленција.

Ако је од 1958-1986. године било 11 програма на Катедри за глуму, са 
сигурношћу се може утврдити да, од 1986. године до 2005. године, није било 
нити једне битније измене у програму; можда тек мањих допуна. У пракси 
је измена било, посебно на стручно-уметничким предметима, али писани 
трагови нису остављани. Навешћемо, касније, неколико могућих разлога 
за непостојање писаних допуна и измена у потоњим програмима.

1 Предраг Бајчетић, чланак „13 програма” објављен је у Зборнику радова Факултета драмских 
уметности, Београд, 1997, стр. 472-553.
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Формирање и писање програмâ предметâ на Катедри за глуму може се 
пратити почев од њеног оснивања, 1948. године, па до најновијих програма, 
сачињених 2005/6 године. Професор Бајчетић истиче: „Не знам да ли је 
постојао неки заједнички програм…од 1948. до 1956. (нико га, у раду, никад 
није помињао).”2 

Најстарија драгоцена сведочанства сачувана су: у рукописима професора 
глуме, технике гласа, дикције, на пожутелим странама; куцана на 
старим  писаћим машинама; као штампани програми Катедре у оквиру 
важећих Статута ФДУ (из 1983. године, на пример). Но, свакако је један од 
најкориснијих и најинтересантнијих докумената управо поменути чланак 
професора Предрага Бајчетића, у коме је детаљно описано 13 рорама 
на Катедри за глуму, као и развој свих, до данас постојећих предмета 
на катедри. Издвојићемо, касније, из целокупног, 55 година брижљиво 
смишљаног, мењаног, у пракси пробаног и потврђеног програма, за пример 
новог начина писања програма – предмет Техника ласа.3  

Може се констатовати да су радикалне измене и допуне програма, те 
инсистирање на новим програмима трајале до 1986. године. Потом се 
улази у мирнији период који је донео много доброг. Педагошки приступи 
су уједначени, усвојени програми су се показали сврсисходни у пракси, 
теоријска позоришна истраживања учинила се заокруженима. Факултет 
драмских уметности, на известан начин доживљава процват; заузима 
значајно место у европском високом школству у области уметности. 

Један од разлога замрзавања програма било је потпуно ослањање на веома 
добро конципиран програм из 1974. године, па допуњен (за штампање) 1983. 
године и 1986. године. Потом се учинило значајнијим да се измене изведу у 
практичном раду, кроз вежбе, показну и пројектну наставу, а да се не бележе 
помно. Понекад, мора се признати, новине у програмима су и брижљиво 
чуване, јер је бирократизованом апарату било важно да се ништа не мења, 
да се никуда не креће, да све стоји у месту. Други разлог скривања програма 
од јавности, нарочито последњих десетак година, повезан је са оснивањем, 
махом, приватних уметничких школа и академија које су преузимале исте 
програме. Године 1983, сачињен је веома систематичан програм Катедре за 
глуму (заправо допуњен програм за штампање из 1974. године), са детаљним 
описом профила Катедре, распоредом, прецизно одређеним бројем часова 
предавања и часова вежби (превише свега!!!) и предвиђеном сарадњом са 
другим Катедрама. Може се слободно рећи да је то био најобухватнији и 

2 Исто, стр. 472.
3 Аутор чланка је редовни професор на предмету Техника гласа.
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најбоље сачињен програм до 2005/6. године. Када се са наведеним  пореди 
програм из 1986. године, може се уочити углавном преписивање постојећих 
методских јединица, што се чини прилично необичним, с обзиром да је 
дошло до природне смене генерација, па би било за очекивање да су млађи 
педагози допуњавали и мењали постојеће програме.  

Универзитети у Србији, па и Универзитет уметности у Београду, обавезни су 
да, у складу са Лисабонском и Болоњском конвенцијом, те Законом о високом 
образовању Републике Србије (септембар 2005. године), до 2010. године 
спроведу и доврше реформу постојећег система високог школства. Као свака 
реформа, и поменута је дочекана са неповерењем, страхом и мрзовољом од 
стране једних, а са радозналошћу и нестрпљивим ишчекивањем, од стране 
других. Полазна идеја је: вишестепеност студирања и прецизно раздвајање 
појединих степена студија, именовање звања у односу на одређен степен 
студија и истицање компетенција студента у односу на стечено звање. 
Реформа је заиста добро дошла да се поново прегледају, измене, допуне или 
дефинитивно утврде постојећи студијски програми. 
О покушају успостављања вишестепеног студирања, говорило се још давне 
1960 године. У поменутом чланку професора Бајчетића, каже се, између 
осталог: „Испит је дипломски испит I степена и јаван…

Диломски иси I сеена – По закону, после 2. године (звали смо их, 
подсмешљиво, ‘погонски глумац’). Студенти са дипломом I степена 
полагали су пријемни испит за упис у 3. годину студија. Бесмислица је, 
срећом, кратко трајала.”4 

Било би веома корисно извршити озбиљну анализу која би одговорила на 
питање: због чега, током протеклих 55 година постојања Катедре за Глуму, 
студије трећег степена, иако се о њима повремено веома живо говорило, 
никада нису организоване? Године 1968, помињу се последипломске студије 
на глуми и са жаљењем се констатује да „нису организоване (предмет 
Глума) и поред неколико покушаја (предмети Дикција, Техника гласа)”  
Дипломски рад, у програму из 1969. године, предвиђа, поред осталог и: 
„Рад из једног стручног предмета (Сценске кретње, Техника гласа, Певање, 
Акробатика или Мачевање)”5 

У најновијем Студијском програму Глуме из 2005/6. године, на петој години 
студија/мастер, предвиђена је одбрана дипломског рада и из обавезних 

4 Предраг Бајчетић, Нав. чланак, стр. 489
5 Предраг Бајчетић, Нав. чланак, стр. 521.
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посебних предмета (Дикција, Техника гласа, Сценски покрет и Сценске 
игре). 

Комплетан Студијски програм глуме, детаљно је разматран током 2005. 
и 2006. године. Основна концепција програма у потпуности је сачувана и 
та је чињеница показатељ квалитета и високих стандарда које је поменута 
Катедра успоставила током протеклих година. Уведено је неколико нових, 
углавном обавезних изборних предмета, у складу са одабиром самих 
студената. Извршена је евалуација комплетног постојећег програма 
Катедре од стране студената прве, друге и треће године Глуме. Тада се 
приступило поновном писању Студијског програма Глуме и програма свих 
предмета, при чему су у потпуности уважене и поштоване жеље и потребе 
студената.
Развој технике и технологије у медијима, морао је да се, у извесном смислу, 
одрази на наставни план и програм Студијског програма Глуме. Намера 
никада није била - школовати глумце само за играње у позоришту. У 
програму главног предмета из 1960. године, инсистира се на сарадњи 
са ново основаном Катедром за филмску режију, потом и сарадњи са 
Катедром за камеру. Сарадња је у наредним деценијама бивала више или 
мање успешна, живахна или је потпуно замирала. Но, резултати ипак 
нису изостајали. У најбољем случају одвијала се пројектна настава, у 
којој су учествовали студенти глуме, филмске режије и камере. Понекад 
се сарадња заснивала на индивидуалном раду и договорима студената и 
њихових ментора око заједничких и индивидуалних задатака. Повремено 
су у раду учествовали и професори глуме и филмске режије, прегледали 
материјал, вршили корекције, саветовали. Вођени су изузетно корисни 
и занимљиви разговори, вежбе су постајале омнибуси, приказиване су у 
јавности и често награђиване. Но, ипак остаје утисак да је више елемената у 
овој сарадњи било препуштено ентузијазму професора и студенaта. Будући 
да је потпуно незамисливо да студенти треће године глуме немају сусрет са 
микрофоном и камером, пре но што се препусте професионалној бујици, 
у Студијском програму Глуме 2005/6. године, уврштени су као обавезни 
изборни предмети: Основи филмске режије и Глума ре камером. Поменуте 
предмете студенти су сами предложили, нагласивши њихову неопходност 
у модерном школовању глумца. Иако су ови предмети сврстани на трећу, 
четврту и пету годину (и као евентуалан део дипломског испита), већ 
на другој години требало би почети са кратким уводом и вежбама кроз 
практичан рад. Веома је важно да се већ од прве године снимају сви 
колоквијуми и испити. Корисно је да студенти филмске режије и камере 
прате испите од прве године, како би се упознали са колегама и могли 
планирати своје вежбе у наредним годинама. 
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Најдрагоценији део реформисаних студија јесте писање програмâ 
предметâ. Може се слободно рећи да смо, први пут од оснивања Катедре, 
2005/6 године, добили комплетне, детаљне, разрађене и усклађене планове 
и програме свих предмета. У односу на 15 задатих недеља по семестру, 
дошло се до још прецизнијих подела на методске јединице. Програми 
нису скраћивани, понајмање десетковани, како се то, повремено, сасвим 
погрешно предвиђало и страховало. Напротив, они су доживели очекивано 
и жељено освежење. Новине у писању програмâ предметâ зависе, пре 
свега, од назива и врсте предмета. У претходној номенклатури, предмети 
су сврстани на: главни, стручно-уметнички, стручан, теоријски, итд. У 
најновијем разврставању предмета, у оквиру стратегије Универзитета 
уметности у Београду, уочавамо значајне терминолошке измене. Тако 
се предмети називају: обавезан главни, обавезан посебни, заједнички, 
обавезан изборни, изборни.

Исход ове донекле неспретне нове поделе, неминовно је изазвао многе 
полемике. Пре свега иницирао је питање: зар главни предмет није 
истовремено и обавезан? Главни предмет одређује професију. Посебни 
предмети дају особеност одређеној професији, доприносе профилисању 
кадрова. Намера је да сваки Студијски програм чини, поред главног 
предмета, група предмета који програму дају особеност и специфичност. 
Посебни предмети чине особеност једног Студијског програма и 
транспарентно указују на профил који се школује, тј. какве компетенције, 
у погледу стручности, могу да се очекују од одређеног профила. 

Сасвим оправдано наметнуло се још једно питање: ако обавезне посебне 
предмете једног Студијског програма слушају и друге Студијске групе, по 
чему су, онда, они посебни? Могућ, мада поједностављен одговор био би: 
да се избегне болна подела на уметничке, стручно-уметничке и стручне 
предмете! Но, прави и ваљан одговор заправо је повезан са именовањем, 
односно давањем другог, трећег… назива предмету који се слуша на 
више Студијских група. Различити Студијски програми могу имати 
сличне, али ретко кад истоветне програме предмета. Они се разликују: по 
садржају, исходима учења, циљевима, одређеној примарној и препорученој 
литератури, броју кредита.   

Заједнички предмети су, по првобитној концепцији, требало да буду, 
углавном, теоријски предмети и страни језици, но то није постало и 
правило. Често су заједничким предметима проглашавани они које слуша 
више студијских група заједно, без обзира на врсту предмета. Подела на 
обавезне изборне и изборне предмете посебно је изазвала недоумицу, но 
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понуђено је веома брзо и једноставно решење: обавезне изборне предмете 
студенти бирају из понуђене групе предмета других студијских група 
једног факултета. Али, систем постаје обесмишљен ако се понуди двадесет 
сасвим разнородних предмета, међу којима су без реда набацани теоријски 
и посебни предмети. Изборни предмети не морају бити и обавезни; студент 
их може изабрати или допунити број обавезних кредита избором предмета 
на било ком факултету Универитета уметности у Београду. Схема делује 
компликовано, али у суштини може постати једноставна и функционална. 
Ако, на пример, студент Факултета драмских уметности, жели да као 
изборни предмет одабере – француски језик,  тај предмет може слушати 
на Факултету ликовних уметности. Наравно, читалац може да постави 
питање: да ли студент има права да одабере и слуша поменути предмет, за 
који има солидно предзнање, на Филолошком факултету у Београду? Један 
од практичних и спасоносних одговора увек се односи на специфичност 
приступа свим, па и теоријским предметима, односно страном језику, на 
факултетима уметности (теорија+пракса). Други је одговор крајње баналан: 
студент не може да стигне на неколико локација у граду за кратко време 
пауза између часова, те презаузетости на матичном факултету.6 

Реформа, између осталог, препоручује увођење једносеместралних предмета. 
Ова се подела не захтева изричито или особеност нашег поднебља негује 
(још извесно време) идеју да се једносеместралност не захтева изричито. 
У сваком случају, истиче се значај чешћег оцењивања и свођења биланса, 
у смислу исхода учења. Примера ради, већина уметничких Академија и 
факултета у окружењу, извршила је поделу на једносеметралне предмете. У 
неким европским земљама, такође је извршена подела на једносеместралне 
предмете (Италија, на пример) али је задржан и систем да се обавезни главни 
предмет и обавезни посебни предмети који одређују профил студијског 
програма, могу одвијати током два семестра, при чему се испит полаже на 
крају другог семестра, а колоквијум након првог семестра. Високо школство 
у Великој Британији, на пример, омогућава постојање једносеместралних, 
али и двосеместралних предмета. Главни и уметнички предмети који се 
слушају на уметничким школама током комплетног школовања (4 или 
5 година) одвијају се по целинама од два семестра и имају исти назив од 
почетка школовања до дипломског испита. Касније се издвајају посебне 
специјализације. 

6 Првобитна замисао, пре 30 година, када је Универзитету уметности намењен велики земљишни 
комплекс на Новом Београду, била је да се сва четири факултета уметности нађу на једном месту, 
са ресторанима, бисокопском и позоришном салом, теренима за спорт и студентским домом. 
Стицајем околности, само је Факултет драмских уметности остао усамљен на великој површини и 
са стрпљењем чека долазак најближих комшија.
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Обавезни главни предмети у специфичним областима, попут уметности, 
а посебно у уметности глуме, неминовно се одвијају по целинама од два 
семестра. Испити су јавни и полажу се пред комисијом, конципирани у 
облику представа, тако да је одржавање два испита годишње прилично 
компликован процес; уосталом, и колоквијуми су организовани као мање 
јавне форме; одвијају се, такође, пред комисијом и очима јавности и оцењују 
описном оценом. Сличан је случај са обавезним посебним предметима, 
иако они могу да се формирају и као једносеместрални предмети, у односу 
на своје специфичности, садржаје, циљеве и исходе. 

Сматрамо, међутим, да би подела на једносеместралне предмете била 
неопходна у случају теоријских предмета и страних језика, због растерећења 
студената и увођења различитих начина полагања испита. Подела предмета 
на једносеместралне, не значи организовање испита у класичном смислу: 
присуство комисије, показивање задатака, усмени и писмени одговори и сл. 
Испит може бити и: разговор на одређену, задату тему, показивање вежби 
и задатака, израда семинарског рада и сл. Једносеместралност никако не 
значи свођење, односно скраћивање градива, унакажене верзије добрих, 
квалитетних програма. Напротив, једносеместралност подразумева 
суштинску посвећеност одређеним методским јединицама и затварање 
круга у смислу савладавања и провере савладаности програма предмета.

Нов методолошки приступ у писању програма предмета подразумева: а. 
уклапање у целовитост стратегије Универзитета Уметности; б. креирање 
комплетне структуре мобилности и проходности студента, па и самог 
предмета. То заправо значи понуду предмета на тржишту, тзв. берзу 
предмета, како на Универзитету уметности, тако и на Београдском 
универзитету, али и у широј мрежи европских уметничких високих школа. 
Сходно процесу мобилности, програм предмета мора да, у основним цртама, 
буде компатибилан са програмима предмета у свим високошколским 
уметничким установама у Европи. То истовремено значи да не треба 
школовати кадрове само за српско тржиште, већ професионалце који као 
исход учења имају теоријско и практично знање на основу кога могу да се 
укључе у процес рада у земљи чији језик познају. Сходно томе, на Студијском 
програму Глума, као званични језици, поред српског, уврштени су енглески 
и француски језик на дипломским/мастер студијама, што подразумева и 
укључивање студената из Европе на наше мастер студије. 

СТУДИЈА СЛУЧАЈА – нов методолошки приступ писању програма 
предмета на моделу предмета: Техника ласа 
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Сходно одлуци Катедре за Глуму и договореној стратегији која предвиђа 
поступност у реформисању, 2005/6. године није извршена подела на 
једносеместралне предмете, па се и ауторка чланка определила за 
двосеместралност предмета. Но, ипак сматрамо да би у списку свих 
предмета на Факултету драмских уметности, требало да стоје и називи 
модула за сваки семестар. На пример: Техника исања, Посавка ласа, Глас 
и окре, Гласовне рансформације у елекронским меијима, Гласовне 
рансформације у оносу на захеве жанра итд.

Интересантно је напоменути да још 2002. године у књизи-уџбенику Глас 
лумца,7 ауторка Марина Марковић, поглавља насловљава по називима 
модула, односно по методским јединицама које се обрађују током 
школовања студената глуме. Чланци ауторке, објављивани у Зборницима 
радова Факултета драмских уметности и Факултета музичке уметности, 
такође, носе називе модула у оквиру предмета. На пример: Онос ехничке 
риреме и ире у рау на ехници ласа (литература за први семестар), Дах
исање, основ лумачке креаивноси (литература за други семестар), Глас 
и окре (литература за трећи семестар), Значај вербалне комуникације у 
оносима са јавношћу (литература за четврти семестар), Психофизичка 
рирема лумца за насуање у меијима (литература за трећи и пети 
семестар), Гласовне рансформације лумца у оносу на захеве жанра 
(литература за пети семестер), Сценско евање (литература за седми и осми 
семестар), Гласовна и вокална рирема лумцаевача за сценскомузичке 
насуе у меијима (литература за осми, девети и десети семестар), Говор
Певање (литература за девети и десети семестар), итд.

Професор Предраг Бајчетић истиче да сам назив предмета представља 
дефиницију циља: „Програм садржи промишљени, складни сием ојмова. 
Значи, нема система-ако појмови нису тачно одабрани, а низ смислено 
распоређен. ... Наслови сами носе, делимично скривену, садржину, а 
редослед сам открива, бар нека, неречена тумачења.”8 

Техника дисања први је назив, односно претеча предмета Техника ласа и 
срећемо га у програму Глуме из 1961 године (професор Љерка Пејчић). У 
програму бр. 5 из 1963. године, први пут се јавља назив предмета какав је и 
данас: Техника гласа (наставник Љерка Пејчић). Сасвим оправдано је, веома 
брзо, дошло до промене назива предмета, будући да Техника исања може 
бити само назив једног модула. Он подразумева савладавање правилног, 
костабдоминалног типа дисања, Обрађивање само ове методске јединице 

7 Марина Марковић, Глас глумца, Kлио, Београд, 2002.
8 Предраг Бајчетић, Нав. чланак, стр. 473,4.
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током читавог првог семестра прве године глуме, репрезентовало је модел 
школовања, у потпуности ослоњен на постулате старе руске школе: вежба, 
понављање, скромна теоријских објашњења и тако 12-15 недеља. Поставља 
се сасвим оправдано питање: да ли би овакав приступ било ком предмету, 
данас, донео позитивне резултате? Посвећивање само једној методској 
јединици, чини се, никако не би задовољило студента данашњице. 
Захтеви студената повезани су са исходима учења, са тежњом да се циљ 
оствари и што пре примене стечена знања и вештине у пракси. Наше 
вишегодишње искуство показује да се комбиновањем различитих начина 
учења: предавања, вежбе, радионице, анкете, пројектна настава и сл. ,може  
задовољити радозналост студената. Вежбање само технике дисања, могло 
би да доведе до замора и осећања вршења присиле над сопственим телом 
и гласом. То би било исто као вежбање физичке радње, без изговарања 
текста током читавог првог семестра. Ако се на колоквијуму/испиту из 
Глуме након првог семестра, јавно показују кратке сцене из комада А. П. 
Чехова, бајке и сл., односно, ако студенти глуме изговарају одређене, задате 
текстове, сасвим је извесно да део програма предмета Техника ласа, мора 
да следи наставни план главног предмета. 

„1. Програм 50-их  Није само настојање да се предмети (неки теоријски, 
нпр. Позришни језик, а неки практични, нпр. Дикција, и Техника ласа) 
чвршће вежу за Глуму, него је, пре свега, прикривени полемички став према 
Сисему. Застрањивање је било погубно: млади глумци нису проговарали 
цео први семестар, а код понекога наставника ни целу прву годину. Радиле 
су се тзв. бесремене рање, без текста. Нешто се мрмљало, на силу 
се измишљале ‘драмске ситуације’ (нешо раиш у својој соби, олази 
елерам, јављају и а је умро…, и сл.), па се вриштало, грчило на сцени, и 
много плакало…”9 

Назив предмета: Техника ласа задржан је и у најновијем програму, 
превасходно стога што назив предмета (енг. Тechnique of Voice) можемо 
срести као такав у већини високих уметничких школа. Сходно процесима 
еквиваленције и мобилности, назив предмета је од суштинског значаја, како 
за студента, тако и за предмет и његов положај, не само у једном студијском 
програму, већ у смислу умрежавања у европски систем високог школства. 
Уколико постоји било каква неусаглашеност, процес еквиваленције је 
отежан.

У складу са планираним и задатим корацима у примени реформе, стизали 
су на на Универзитет уметности бројни формулари, табеле и објашњења. 

9 Предраг Бајчетић, Нав. чланак, стр. 477.
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Напокон је усвојена табела, веома интересантна по захтевима, али и 
концизности која се подразумева, професора и стручњака из Велике 
Британије, Џона Батлера (John Butler). Суочили смо се са конкретним 
захтевима: објаснити укратко, али прецизно: циљ, садржај и исход учења. 

Садржај и циљ предмета потпуно су јасно издвајане категорије и у 
претходним програмима, но о исходу учења размишљало се, углавном, у 
оквиру целине постигнутог резултата. Исход учења је веома важан сегмент 
и односи се на  компетенције студента. Исход даје одговор на питање: шта је 
студент постигао за 15 недеља учења? Без обзира да ли се циклус завршава 
колоквијумом, испитом, разговором или семинарским радом, исход учења 
показује, не само степен савладаности програма, што се исказује оценом, 
већ - да ли и како студент може да примени стечена знања и вештине, те да 
се укључи у практичан уметнички и друштвени рад.

Табеле за прву годину, први семестар предмета Техника ласа у 2005-6. 
години: 
Циљ предмета
  Изучавање гласа као основног средства комуникације и изражавања. 

Развијање индивидуалних гласовних могућности и усавршавање 
глумачке технике/ вештине.

Исход учења
  Студент је у потпуности упознат (теоријски и практично) са сложеним 

процесима респирације и фонације. Свесно контролише процес 
правилног дисања, уз повћан капацитет даха и економисање дахом. 
Успоставља правилан однос између артикулисаног тела и свесно 
вођеног вокалног апарата/гласа.

Садржај програма предмета – прва година, први семестар, 1983. године, 
предвиђа:

1. ТЕХНИКА ДИСАЊА
(руне и инивиуалне вежбе)

Физиолошки роцес ресирације.
Правилан начин исања (косабоминални).
Неравилни начини исања. 

Програм је подељен на неколико већих целина - три методске јединице 
односе се на технику дисања. Ова подела представља основни оквир 
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садржаја предмета на првој години у првом семестру, али не и његову 
дефинитивну целину и разраду. Програм из 2005/6. године, дефинитвно је 
проширен и допуњен.       

У делу текста о наставном плану предмета из 1983. године, можемо 
уочити поделу на предавања, вежбе, посебну наставу и програм припреме 
испита. Може се слободно рећи да, у основним цртама, ова подела 
одговара најновијим захтевима у погледу писања програма. Но, потребно 
је издвојити посебно часове предавања, часове вежби, сате самосталног 
рада студента под надзором и сате самосталног рада студента без надзора 
(у табели Џ. Батлера: Учење и меои насаве). У сваком случају, може 
се закључити да је најзначајније место на Катедри за глуму у протеклих 
пола века, заузимао индивидуалан рад ментора са студентом. Уравнотежен 
однос теорије и праксе, био је и остао једна од основних врлина Студијског 
програма глуме. 

У формуларима се инсистира на веома конкретном, али и сажетом опису 
садржаја предмета, а посебно на плану реализације предмета по недељама. 
По нашем скромном мишљењу, управо овај моменат представља и 
најдрагоценији допринос новој методологији писања програма. 

Прва година, први семестар, 2005/6. година:
Оквирни садржај предмета      
  *упознавање студента са: различитим приступима школовању 

гласа глумца кроз историју позоришта; грађом гласовног органа; 
физиолошким процесима респирације, фонације и резонанце; 

  *пракичном обуком и вежбама, постиже се: ослобађање од примарне 
напетости, свесно овладавање правилном техником дисања, контрола 
економисања дахом, успостављање јединственог ваздушног стуба.           

План реализације  предмета
 1. „У почетку историје позоришта беше глас...” (предавања).
 2. Анатомска грађа гласовног органа  (предавања).
 3. Физиолошки процес респирације (предавања).
 4,5  Правилан начин дисања – костабдоминални тип дисања,   

неправилни типови дисања – примери (предавања и вежбе).
 6.  Релаксација и респирација (вежбе).
 7,8.  Респирација – укорењен дах, (за)држан дах (предавања и 

вежбе).
 9.  Ослобађање гласа – глас и покрет, ритам и темпо (вежбе).
 10,11.  Апођо – дисајни и звучни  (предавања и вежбе).
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 12.  Апођо – специфичне вежбе за ослонац даха на дијафрагми и 
синхронизацију два апођа (вежбе).

 13,14.  Артикулационо-резонантни апарат: самогласничко-
сугласничке групе, правилно формирање вокала, проблеми у 
артикулацији (предавања, вежбе).

 15. Припрема колоквијума.

Издвајамо из програма 1983. године и схему припреме и полагања испита: 
а. усмени испит – питања из ТЕХНИКЕ ДИСАЊА И ИМПОСТАЦИЈЕ 
ГЛАСА, по предавањима и одређеној литератури.
б. практични испит:

1. косто-абдоминално дисање (вежбе),
2. импостација гласа (вежбе),
3. емисија гласа (вежбе),
4. динамика гласа (вежбе).

У програму предмета Техника ласа 2005/6. године, припрема за испит на 
првој години и критеријуми оцењивања изгледају овако:
Провера знања и оцењивање
  Предиспитне активности: присутност и активност на часовима, 

правовремено савладавање градива, потпис наставника. Обављен 
контролни преглед код специјалисте~оториноларинголога. Испит: 
а. усмени по предавањима и одређеној литератури; б. практични  
-  студент учествује у 4 групна задатка и припрема самостално 4 
индивидуална задатка. 

Критеријуми за оцењивање 
  Предиспитне активности: 60% - ангажованост студента током семестра, 

активно учешће у настави, припрема за час, припрема за разговор, 
прочитана литература, положен колоквијум. Испитне активности: 
40% - степен савладаног градива и показани обавезни групни и 
индивидуални задаци. Крајњу оцену чини збир оцена: похађање 
наставе, активност на часу, припрема за час, припрема и показивање 
задатака, провера знања, испит. Рангирање оцена у Прилогу. 

Промене, како у писању програма предмета, тако и у извођењу наставе,  
огледају се у: значајном проширивању програма ка новим и специфичним 
приступима школовању гласа глумца; увођењу интересантних и разноликих 
вежби и семинара; приступу који не значи само обраду класичних комада 
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за позориште, већ овладавање различитим облицима глумачког израза у 
разноврсним наступима у медијима и јавности уопште.  

Значајне измене и допуне на предмету настале су као последица развоја 
технике и технологије у медијима; уведена је нова методска јединица: 
Гласовне рансформације у елекронским меијима. Овај модул није важан 
само за гласовно образовање глумца, већ и спикера, водитеља, менаџера за 
односе са јавношћу, политичара, итд. 

Напоменимо да је програм друге године (Глас лика, Глас и окре) 
готово сасвим другачији данас, од програма из 1974/1983. године. Мада 
је интересантно истаћи да професорка Пејчић у својим скриптама, а 
професорка Љиљана Грујић-Еренрајх у књизи Гласовно образовање лумца10 
и у програму допуњеном 1986. године, говоре о важности „гимнастичких” 
покрета за оспособљавање и ослобађање појединих мишићних група. 

У погледу употребе извесних термина, дошло је, такође, до промена, па 
је, на пример, термин „импостација” дефинитивно замењен термином - 
„поставка гласа”. Инсистира се у потоњим програмима на ослобађању и 
природној поставци гласа, те развијању комплетног обима гласа глумца, а 
не фахирању гласа у одређене категорије.

Током година развијао се модул Сценско евање, о чему смо посебно 
говорили у чланцима објављиваним у Зборницима радова Факултета 
драмских уметности и у Зборницима радова Факултета музичке уметности: 
Гласовна и вокална рирема лумцаевача за сценскомузичке насуе у 
меијима, Презенација Сецијалисичких суија за Мјузикл, Говор
Певање, итд.  

Приступ предмету Техника ласа био је у првим годинама оснивања 
Катедре и предмета, много више технички, у смислу сталног понављања 
одређеног круга вежби; тренирало се без размишљања о уклапању 
техничких елемената у глумачки задатак. Након 1990. године, дошло је 
до креирања сложеног, индивидуалног гласовног тренинга. Ретко се у 
ранијим програмима предмета Техника ласа размишљало и говорило 
о даху као основном покретачу глумачке креативност или о гласу лика. 
Такође и елементи посебне респираторске технике, почињу се, касније, 
посматрати кроз гласовне трансформације у односу на захтеве жанра. 
Једна од најзначајнијих новина у програму Технике ласа односи се на 
специфичност угла посматрања процеса респирације и фонације - у 

10 Љиљана Грујић-Еренрајх, Гласовно образовање лумца, Универзитет уметности, Београд, 1986.
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односу на глас лика и захтеве жанра. Овим изменама се, заправо, дошло 
до потпуне усклађености програма предмета Техника ласа са главним 
предметом - Глума. Технички моменат уступио је место креативном и 
маштовитом приступу предмету. Техника треба да буде подстакнута 
игром, маштом, креативношћу и да почива на озбиљним, провереним 
научно-теоријски заснованим постулатима. Ауторка инсистира да се 
термин – техника схвати као део глумачке вештине и средстава које глумац 
потпуно свесно и вољно савладава током школовања, потом их користи 
и проверава у пракси. Појам игре никако не сме да се угуши и изостане 
у раду на техничким елементима. Добар однос техничких елемената и 
игре, може се правилно успоставити тренирањем тела и гласа, али и 
формирањем специфичног глумачког израза, стицањем и усавршавањем 
вештине, уклапањем техничких елемената у целину глумчевог задатка. 
Стога се у програму морају прожимати и слободно комбиновати методске 
јединице које воде одређеном циљу. Елементи се допуњују, заокружени су 
и довршени у исходу учења.
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Marina Marković

NEW METHODOLOGICAL APPROACH TO  
THE CURRICULUM OF THE SUBJECT

Summary

Pursuant to the Lisbon and Bologna Declarations and to the Law on Higher 
Education of the Republic of Serbia, Universities in Serbia, including the 
University of Arts in Belgrade, are obliged to implement and finalize the reform 
of the present higher education framework by 2010. The starting points being: 
 1. degree based studying;
 2. clear distinction between degrees; 
 3. degree naming with relevance to a particular degree being studied; 
 4.  clear descriptions of student competencies relevant to the acquired 

knowledge

The new methodological approach means:
 a.  achieving congruence with the entire strategic framework of the University 

of Arts, and
 b.  creating a structure of student mobility, as well as the subject itself.

In essence, this means offering the subjects on a market, a sort of exchange of 
subjects, at both the University of Arts and Belgrade University and in a wider 
network of European arts schools. In accordance with the process of mobility, 
the framework of the syllabus must be compatible with syllabuses in other 
European arts schools. The consequence of this being that students should not 
be educated for Serbian market only, but as professionals having theoretical 
knowledge and practical skills enabling them to integrate into work process in 
countries whose languages they speak. Therefore, the official language of the 
Department of Acting is not just Serbian, but also English and French at both 
graduate and masters levels, thus allowing students from Europe to attend our 
master studies programme.

CASE STUDY 
New Methodological Approach to Syllabus Design, subject: Voice Technique
The name of the subject Voice Technique has been kept in the new syllabus 
primarily because it is common under that name in the majority of art schools. 
Resulting from the processes of equivalence and mobility, subject name is of 
crucial importance for a student as well as for the subject itself and its position 
not only in one syllabus, but also in the sense of networking into the European 
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framework of higher education. Should there be any incongruence, the process 
of equivalence is hindered.

The changes, both in syllabus design and teaching practice are evident in the 
following: 
 •  a considerable programme widening to include new and specific teaching 

approaches relevant to voice technique teaching;
 •  inclusion of interesting and varied exercises and seminars;
 •  an approach that in addition to working on classic theater texts includes 

mastering of expression needed for various public appearances and 
media in general.


