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Вовед
Мотивација претставува насочување на човечката активност кон 

одредена посакувана цел со помош на мотиви. Мотивацијата има големо 
влијание на човековата активност. Интензитетот, активноста, стабилноста, 
напредувањето на индивидуата во работниот однос во најголем дел зависи 
од мотивацијата. Мотивацијата има големо влијание во формирање на 
знаењето, постапката и вештините.

Мотивацијата е теоретски поим кој објаснува, зашто луѓето 
(животните) избрале начин на однесување во една одредена ситуација, 
како на пример зошто сакаме повеќе да танцуваме, отколку да работиме, 
или пак повеќе да седиме отколку да вежбаме. Можеме да претпоставиме 
дека нашиот организам е неподвижен се додека еден мотив не започне 
да делува. 

На често поставеното прашањето: „Зашто човекот се однесува на 
таков начин”, одговорот треба да го бараме во мотивот, кој што е доследен 
за активирање на човечкиот мотивацијски процес. Основните мотиви 
се органски и психолошки двигатели на човекот при исполнувањето на 
неговите цели. Гладниот човек се активира со готвење, оди во ресторан, 
дејствува за задоволување на неговите потреби. 

На веќе поставената дефиниција за мотивација воопшто, се 
формираат различни толкувања како дефиниција и за музичко воспитно 
– образовен процес. Мотивацијата во музичкото образование опфаќа ćе 
што поединецот го активира во процесот за изучење на музика, како што 
е: свирење на музички инструменти, пеење, му дава интезитет, траење, и 
го води во реализација на поставената цел.

Мотивите не можат да се реализираат, се додека не се појави соодветно 
мотивирано однесување или „внатрешна состојба што го предизвикува, 
насочува и одржува однесувањето” (Woolfolk 2002: 318). „Нема учење без 
мотивација” (Pečjak 1986: 22).
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Надворешна и внатрешна мотивација

Музиката по својата природа е тесно поврзана со човечката внатрешна 
мотивација и во различни форми го следи од раѓањето па се до смрта. 
„...поединецот музички се едуцира и е вклучен директно во музичката 
настава, за да го задоволи интересот на неговите родители, при што со тоа 
да биде награден, преставува надворешна мотивација” (Ротар, 2006). 

При внатрешната мотивација, се соочуваме со внатрешно мотивиран 
ученик, кој што не го интересираат надворешните цели, како на пример 
оцена, настап или нова композиција. Но, кај децата повеќе доаѓа до израз 
надворешната мотивација. Децата најлесно ги мотивираме, кога ќе им 
кажеме: „Доколку добро ја научиш оваа композиција, наредниот пат 
ќе настапиш на концерт”. Во ваква ситуација, ученикот е мотивиран од 
надвор (наставникот). Надворешно мотивираниот ученик се активира 
поради надворешните последици (оцена, награда, настап). Но, тогаш 
настанува проблем. Надворешната мотивација не е постојана, често 
се појавува и пасивност од страна на ученикот. Може надворешната 
мотивација да премине во внатрешна доколку ученикот покаже интерес 
за надворешните позитивни фактори. Внатрешно мотивираниот ученик 
нема потреба од стимулација како при надворешната мотивација. Тогаш 
работата на ученикот сама по себе претставува награда. Понекогаш постои 
мислење дека внатрешната мотивација е поважна, но денес можеме да 
видиме дека и двете видови на мотивација се подеднакво значајни. Кога 
поединецот во процесот на музичкото образование се едуцира со некоја 
музичка  активност, затоа што во самиот процес поединецот доживува 
внатрешно задоволство, преставува внатрешна мотивација. Peter Davies, 
меѓу другото ќе забележи: „Мотивацијата е храна за умот. Не е доволен 
само еден оброк. Потребно е да се храниме постојано и редовно”. 

Основната внатрешна мотивација е преставена со љубопитност и 
интерес. Љубопитноста е присутна на почетокот кај секоја мала и млада 
личност, а неговата желба ќе се исполни со откривање на нешто ново. 
Детето со самото доаѓање на свет се сретнува со звучната околина, истата 
ја осознава спонтано, а покасно почнува физички да ја проучува. Од 
семејството е зависно во која мера ќе го открие музичкиот свет, како и 
начинот на откривање, бидејќи музичко истражувачката љубопитниост 
на децата е тесно поврзана со нивната креативност. „... и затоа е важно 
наставниците да ја развиваат во времето на нивносто школување” (Ротар, 
1995). 
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На основа на музичкот искуство секој поединец ги формира своите 
музички интереси. При наставата по музичко образование, разликуваме 
интереси за музички активности и нитереси за музичката содржина. 
Интересите за музичките активности го отвараат патот до музичкиот свет, 
со нив се зголемува интересот за музичката содржина. Важната улога 
на наставниците е во наставата да ги откријат музичките инетереси на 
учениците и да го вклучат во наставата. Со нив ја утврдуваат внатрешната 
мотивација кај учениците и за различни музички активности развиваат 
нови интереси. 

„Најчести средства на кои се темели надворешнта мотивација во 
музичкото образование се: пофалба, награда, оцена, казна, опомена, 
повратна информација, соработка и натпреварување” (Ротар,1995). 
Мотивациската пофалба и опомена преставуваат реакција на наставникот 
на резултатите на музичките активности на учениците. Важно е да не се 
опширни, и да се насочат кон музичката активност на учениците, како на 
пример, наставникот за изведба на вокална композиција ги пофалува само 
тие ученици кои во активноста вистински соработувале. Наставникот при 
музичката настава мора да го пофали напредувањето на секој ученик, но 
исто така мора да биде свесен дека некои ученици по природа пеат убаво, 
а некои  немаат најдобро развиени музички способности, тие  треба да ги 
поттикнува.

„При секојдневното музичко образование наставниците често пати 
употребуваат различни мотивациски награди и казни” (Ротар, 1995). На 
часовите по музичко образование најпри  мерни се музичките награди, како 
на пример: ученикот е награден сам да избере композиција за слушање, 
при свирење на ДМУ сам да направи избор на кој музички инструмент ќе 
свири и др. Но кога учениците ќе ја поминат границата, наставниците не 
смеат да одбегнат некоја форма на казна, за кои што е многу важно истата 
да се прикаже симболично.    

Значително важно средство за надворешната мотивација се оцените, 
како и повратните информации. Со оцените наставникот ја вреднува 
работата на учениците и ја класифицира во можност на нивната музичка 
компентентност, при што не е од големо значење да им каже дали 
сработиле добро или слабо. Наспроти од ова со повратната информација 
наставникот учениците ги информира, колку добро ја завршиле својата 
муизичка задача, им дава поната мошни упатства  за подобрување на 
музичката активност. „Оцената при музичката настава има контролна 
функција, а повратните информации информативна функција” (Ротар, 
1995).
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Музичките активноости во наставата се тесно повразни со 
мотивациската соработка и натпреварувањата. Соработката се покажува 
при пеењето или свире њето на музички инструманти во различни групи. 
Учесниците во таквите групи се свесни дека со својата интепретација 
допринесуваат за резултатите кон целата група, на тој начин во нив се 
развива чувства на припадност и одговорност. На пр. поединец да не 
е способен да работо во група, да не развие чувства на припадност, се 
елиминира самиот или е исклучен од групата. Во музичко образовниот 
процес присутен е натпреварувачки дух, кое го зголемува интересот 
и поттикнува со поголема музичка активност да се достигне поголем 
резултат, што на другата страна допринесува многубројни негативни 
реакции на поразените ученици. Затоа, потребно е музичките педагози да 
внимаваат посебно во таквите натпрева рувачки активности, главна цел да 
биде музиката.

Музичките педагози мораат да бидат свесни дека при музичката 
активност е присутна и внатрешната и надворешната мотивација. Самата 
музика и музиката самата по себе, го исполнува човекот со внатрешно 
задовослство и го прави среќен, така што при музичката настава 
учениците се среќаваат со содржини за кои немаат толку голем интерес. 
Затоа наставниците со почетна надво решна мотивација можат доста да им 
помогнат и да ги насочат кон содржината да им стане се повеќе интересно. 
„Надворешната мотивација постепено зазема место во внатрешната 
мотивација. Наставниците мораат да бидат внимателни дека учениците за 
посебни музички содржини се внатрешно мотивирани, а другите содржини 
ги извршуваат задачите затоа што мораат” (Ошлак, 1997).

Изведувачка мотивација

Во музичкото образование (основните музички училишта и 
основните училишта), во последно време е доста актуелна изведувачката 
мотивација. Таа се темели на индивидуалните проблеми за достигнување 
на музичките активности. „Во различни изведувачки ситуации, кај секој 
ученик вообичаено се јавуват две страни: желба за музички успех и страв 
пред музичкиот неуспех” (Ротер, 1995).  Така што првото гледиште се 
карактеризира позитивно, другото како негативна изведувачка мотивација. 

Учениците кои се високо изведувачко мотивирани и при кои 
преовладува желбата за музички успех, е карактеристично тоа што си 
поставуваат реални музички цели (кои можат да одговорат на истите), 
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и се подготвени за достигнување на посакуваниот резултат да дадат се 
од себе, без разлика дали некој ги контролира и дали за својата музичка 
активност ќе бидат наградени. Од другата страна има ученици, кај кои 
преовладува страв пред музичкиот неуспех. Тие ученици најчесто си 
поставуваат нереални музички цели, т.е. се насочуваат на премногу лесни 
или тешки музички задачи, така што нивната индивидуална одговорност за 
музичичкиот успех или неуспех е помала. Тоа се гледа пред се од ситуации 
во кои мислат дека нивните музички активности ќе бидат вреднувани по 
некои стандарди.

Изведувачката мотивација е стекната човечка особина, за нејзиното 
формирање влијаат голем број фактори, од нив ќе издвоиме неколку: 
социјално – културните фактори, социјално – економскиот статус на 
семејството во општеството, како и вредувањето и насоченоста на 
пошироката околина. 

„Во формирањето на изведувачката мотивација големо влијание 
имаа пред се родителите и наставниците”(Ротар,1995). Кога по музичкиот 
успех учениците бидат пофалени, а музичкиот неуспех не го потенцираме, 
кај децата ќе се развие позитивна изведувачка мотивација. Тоа значи 
кај учениците да се поттикне индивидуалната музичка иницијатива, 
да им се помогне да постават примерна цел и мерило за успех. Како 
пример на детскиот музички неуспех да има негативна реакција, со тоа 
се предизвикува страв пред неуспех, кој покасно се манифестира со 
фрустрација, анкциозност и други проблеми од психичка природа.

Влијанието на социјалните фактори на мотивацијата на часот
по музичко

Семејство, врсници и пошироката околина
На мотивацискиот став на учениците големо влијание имаат 

многубројни социјални фактори. Голем дел од детската социјализација 
се развива во семејниот круг, поточно семејството значително влијае 
на мотивацијата кај децата. За детската општа и музичко образовна 
мотивација е значајно, откривањето на музичкиот свет да не биде ограничен 
од страна на родителите, во спротивно детските музички способности 
нема да се развиваат. Воспитувачкиот пристап на родителите кај децата 
развива позитивна или негативна изведувачка мотивација. Значајно 
место завземаатт децата во семејството, тие своите мотиви, гледишта, 
инспирации, желби и интереси ги развиваат на подлога со индетификација 
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со родителите, брат, сестра. Тоа говори, доколку се тие музички активни 
(професионално, аматерски), и го поттикнуваат семејното музицирање, 
кај децата ќе се развие мотив за музичко делување и образование. „На 
детската мотивација за музичко образование големо влијание има 
економската положба на семејството, кој во голема мера и пресудува, 
дали децата воопшто ќе имаат можност за музичко образование„. (Ротар, 
1995).

Позитивното или негативното влијание на мотивацијата произлегува 
и од своите врсниците, со кои детето учествува или се натпреварува при 
различни музички активности. Влијанието на врсниците се зголемува 
пред се во периодот на адолесцентност, кога учениците почнуваат да ги 
одбиваат вредностите на родителите и наставниците. Доколку се врсниците 
воодушевени од музичките активности, тогаш самите ќе ја задржат 
мотивацијата за музичката активност. На пр., врсниците да покажуваат 
интерес за други активности, со тоа ќе влијаат на поединецот да се намали 
неговата музичка мотивација. Доколку поединецот е високо внатрешно 
мотивиран, нема да подлегне под негативното влијание на врсниците, кои 
ја загрозуваат неговата мотивација.  

На индивидалната мотивираност за музичкото образование влијаат 
и општите семејни односи. Доколку детето во околината го препознава 
позитивниот однос кон музиката, со тоа се поттикнува неговата мотивација 
за соодветните музички актовности. Во последно време, авторите на 
учебници за музичко воспитување се обидуваат да влијаат на мотивацијата 
кај децата, со тоа што во учебниците со примери од не музичка вредност 
се обидуваат да го зголемат интересот за музичките содржини. 

Влијанието на воспитувачите/музичките педагози и наставници
Во музичко образованиот процес на мотивацијата кај децата 

од најрана возраст, одлучувачки влијаат и музичките педагози, кои 
преставуваат важен дел во реализација на музичката активност. Во 
воспитно – образовната работа, истите, се сретнуваат со различни видови 
на ученици. Секој од нив е посебна индивидуа, со различни музички 
способности, вештини, интереси, цели, потреби и информации. Секој 
ученик за музиката е различно мотивиран, затоа наставниците мораат што 
повеќе да ги осознаат општите карактеристики на учениците, мотивите 
и целите и креативно да ги вклучат во музичко образовната стратегија. 
При реализација на наставните содржини и во согласност на музичките 
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интереси на учениците, наставниците мораат да постапуваат по примери 
на индивидулизација, со примена на дидактичките принципи.

На мотивираноста на учениците за музичко – воспитно образовниот 
процес влијае и мотивациската природа на наставниците, како и на 
музичките педагози. Доколку се заинтересирани за музичка педагошка 
работа и за наставната содржина, со тоа позитивно ќе делуваат и на 
своите ученици, кои најчесто ги набљудуваат. На пример, доколу со 
активноста музичко, или предметот музичкото образование, кога би 
имале така наречен „службен однос”, на тој начин негативно ќе влијаат на 
мотивацијата кај учениците во реализација на било која музичка активност. 
Наставниците секојднево се среќаваат со различни воспитно – образовни 
и стручни проблеми, како на пример: со ученици со слабо развиени 
музички способности, со ниско мотивирани ученици, со потценување на 
музичко падагошката работа. „На мотивацијата на наставниците влијае 
организацијата на часот која е од исклучителна важност за музичко 
педагошкото образаование”. (Ротар, 1995).

„За успешна работа на часот по музичко, од голема важност е 
наставниците со учениците да воспостават позитивен контакт која е основа, 
за мотивација на музичките активности. Наставникот на учениците мора 
да се престави како сигурна и доверлива личност, која што со музиката 
воспоставува позитивен однос. Наставната содржина мора да ја пренесе 
логички, квалитетно и на интересен начин за учениците да имаат престава 
за наставникот како динамичен соговорник кои ги разбира нивните 
потреби и интереси и сето тоа го вклучува во наставата„. (Ротар, 2006).

На мотивацискиот став на учениците влијае и музичко образовната 
средина за понатамошниот тек на проверување на музичките вештини 
и знаења. На пример, доколку учениците во детали би знаеле како ќе 
се одвива часот по музичка настава, тогаш нивната митовација ќе биде 
намалена. Поради тоа наставниците на часот мораат да применуваат нови 
постапки, во кои музиката сама по себе треба да содржи новини, на кои 
учениците ќе реагираат соодветно. Наставниците треба да поставуваат 
задачи со издржана тежина, која ќе одговара на соодветната возраст на 
учениците. На пример, ученикот при извршувањето на работната задача 
да не е успешен, може да се јави верување дека наставникот верувал во 
неговата компетентност, со што се зголемува ефектот на неуспех. Затоа 
наставниците мораат да бидат претпазливи, на учениците да им доделуваат 
задачи подржани со упатство.
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Мотивацијата на учениците за време на часот по музичко се зголемува, 
кога учениците имаат избор во различни музички активности и содржини. 
Наставникот треба да им понуди избор на најдобри материјали, примена 
на современи методи, форми и постапки за реализација на музичките 
содржини. 

Музичките педагози мораат да го разберат вистинското значење 
на мотивацијата во музичката настава. Музичкиот час е во поголема 
предност од останатите предмети, тој е насочен кон внатрешниот став на 
учениците. Секоја индивидуа е природно малку мотивирана за музиката, 
која го прати во текот на животот. Затоа, потребно е наставниците што 
поскоро да ги откријат веќе постоечките интереси на учениците и да 
развијат нови интереси за музички акти вности преку соодветни наставни 
содржини. На тој начин индиректно мотивацијата влијае и се пренесува на 
активности и на другите наставни предмети. 

* * *
Од предходно изнесеното, можеме да заокружиме мотивацијата 

има пресудна улога во успехот кај учениците воопшто. На мотивацијата 
се влијае на повеќе начини, од кои ќе ги издвоиме: квалитетна настава 
(соодветен стручен наставен кадар, учебници), оценување и постојан 
поттик во учењето, мотовирачка работна атмосфета во одделението, 
индивидуален приод. 
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