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PROMJENE U DIDAKTIČKOM STRUKTURIRANJU NASTAVE GLAZBE  

U REPUBLICI HRVATSKOJ 
 

 
Sažetak 
Početkom dvadeset prvog stoljeća, u sklopu reformskih nastojanja usmjerenih prema povećanju 

učinkovitosti obrazovnog sustava Republike Hrvatske, donesen je Hrvatski nacionalni obrazovni 

standard sa svrhom da tradicionalni pristup obrazovanju, temeljen na programima i nastavnicima, 

usmjeri na učenike i razvoj njihovih postignuća. Za glazbenu su nastavu u osnovnoj školi promjene 

koje je donio HNOS označile početak otvorenog modela, gdje se na temelju obvezne sadržajne 

jezgre nastavniku omogućava slobodno odabiranje aktivnosti. Smanjenjem opsega gradiva i 

selekcijom nastavnog sadržaja nastavnici su došli u mogućnost samostalno kreirati nastavni 

program i provesti poučavanje s realno ostvarivim nastavnim sadržajem. Daljnje značajne 

promjene u nastavi sustavno se ostvaruju tijekom posljednjih deset godina kurikulumskim 

usmjerenjem, koje nalaže novo oblikovanje znanja te promjene u organizaciji rada. Značajna 

smjernica u usklađivanju obrazovnog sustava s novim obrazovnim težnjama ostvarena je 

donošenjem Nacionalnog okvirnog kurikuluma, razvojnog dokumenta usmjerenog s prijenosa 

znanja na razvoj kompetencija. Posljednji, zasad još uvijek nerealiziran, pokušaj unaprjeđivanja 

obrazovnog sustava i usklađivanja sa suvremenim odgojno-obrazovnim potrebama i interesima 

učenika zamišljen je u okviru niza mjera pod zajedničkim nazivom Cjelovita kurikularna reforma. 

U radu se prikazuje istraživanje koje je provedeno s ciljem utvrđivanja didaktičkog strukturiranja 

kurikuluma glazbenog obrazovanja u osnovnim školama i gimnazijama s aspekta nastavnog 

sadržaja na uzorku pojedinih županija Republike Hrvatske. Rezultati istraživanja ukazuju na 

problem prevelikog opsega i dubine nastavnog sadržaja u nastavi glazbene kulture i umjetnosti te 

na nesuglasje između nastavnog programa i glazbenih preferencija učenika. Dobivenim je 

rezultatima aktualizirana potreba za značajnijim iskorakom nastavnika u pojedinim didaktičkim 

elementima s ciljem praktičnog oživljavanja otvorenog nastavnog procesa s aktivnim 

uključivanjem učenika u planiranje i realizaciju nastavnog sata. 

 
Ključne riječi: glazbena nastava, otvoreni kurikulum, didaktičko strukturiranje 
 
 
 
Uvod 

Sustav općeg i obveznog obrazovanja u Hrvatskoj najčešće se karakterizira kao tradicionalan 

sustav, organiziran prema razrednoj strukturi, nastavnim planovima i programima kao temelju 

obrazovanja u školama te predmetno-programskoj strukturi (Baranović, 2006). Tradicionalnost 

kao odlika obrazovanja u Hrvatskoj do početka 21. stoljeća potječe iz dominantnog koncepta 

programocentrizma i tijekom godina odražavala se na različite didaktičke nastavne aspekte (Peko 

i sur. 2014; Škojo, 2016). Taj model – obilježen pretjerano opsežnim nastavnim programom koji 

učenici teško svladavaju u određenom obrazovnom razdoblju, kao i enciklopedizmom, pasivnim 

zapamćivanjem nevažnih činjenica i usmjerenošću prema istovjetnim ciljevima primjerenim 

zamišljenom prosječnom učeniku i jednostranom prenošenju znanja s previše poučavanja, a 
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premalo učenja, uz inferioran položaj učenika u kojem nedostaje interakcije između njih 

nastavnika, uz neučinkovite metode poučavanja, nepoticanje stvaralačkog mišljenja te sputavanje 

kreativnosti i inventivnosti – zašao je u sve pore nastave u Republici Hrvatskoj. 

S prvim godinama 21. stoljeća, uslijed brzih isloženih promjena u odgojno-obrazovnim sustavima 

najrazvijenijih zemalja, Hrvatska je odgojno-obrazovna politika započela propitivanje kvalitete i 

učinkovitosti tradicionalno postavljene škole. Prepoznati nedostatci hrvatskog školskog sustava, 

koji su se prvenstveno odnosili na preopterećenost učenika opsežnim nastavnim programima te 

na predavački način nastavničkog rada, bili su prvi u nizu nužnih rasterećenja. Osim nastavnih 

programa usmjerenih na činjenično znanje, važan zadatak hrvatskog odgojno-obrazovnog sustava 

bilo je utvrđivanje nacionalnih standarda znanja, sposobnosti i umijeća učenika za pojedine 

nastavne predmete i orijentacija nastave u smjeru stvaralačke i istraživačke nastave. Istodobno, 

bilo je potrebno organizirati univerzalan način praćenja i vrjednovanja rezultata obrazovnog 

procesa u svrhu unaprjeđenja kakvoće učenja i podučavanja. Na idejnim osnovama Deklaracije o 

znanju i primjeni znanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a u skladu s općim značajkama 

Development of National Education Standards, Bundesministerium für Bildung und Forschung, 

postupno se pristupilo razvoju Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda, koji je u svojoj 

početnoj fazi bio zamišljen kao Katalog znanja, sposobnosti i umijeća (Rosandić, 2013). Katalog 

znanja u praksi nije ostvaren, nego se umjesto njega pristupilo stvaranju Hrvatskog nacionalnog 

obrazovnog standarda koji je označio novo poglavlje u razvoju hrvatskog školskog sustava. 

Hrvatski nacionalni obrazovni standard zamišljen je kao smjernica u prilagodbi školskog sustava 

novim odgojno-obrazovnim prilikama, sa svrhom da se aktualni tradicionalni pristup 

obrazovanju, temeljen na programima i nastavnicima, usmjeri na učenike i razvoj njihovih 

postignuća, da se odbace suvišni nastavni sadržaji, ali istodobno i metode koje nisu usklađene s 

uzrastom učenika, odnosno da se uz osluškivanje potreba i sklonosti učenika prilagode nastavni 

oblici, metode i sredstva rada te da se na taj način istovremeno omogući nastavniku slobodno 

iskazivanje kreativnosti. Kao rezultat izmijenjenog načina poučavanja, promjene su se trebale 

odraziti i na promijenjene uloge učitelja i učenika u smjeru suradničkog učenja kao najpovoljnije 

osnove za stjecanje širokog spektra sposobnosti i umijeća. Prema utvrđenim ciljevima, HNOS je 

označio početak otvorenijeg pristupa usmjerenog na stvaranje temelja za razvoj brojnih znanja i 

individualnih sposobnosti, stvaralaštva i potrebe za cjeloživotno učenje, odnosno trebao je 

usmjeriti obrazovanje na stvarne zahtjeve i potrebe današnjeg društva. 

Daljnje značajne promjene u nastavnom pristupu sustavno se ostvaruju tijekom posljednjih deset 

godina pojavom kurikulumskog usmjerenja, koje donosi novo oblikovanje, konfiguraciju, 

kvalitetu i strukturu znanja i učenja te istovremeno nalaže promjene u organizaciji rada (Previšić, 

2005). To usmjerenje potvrđeno je Nacionalnim okvirnim kurikulumom, razvojnim dokumentom 

koji definira temeljna načela, opseg kurikulumskih područja, općenite ciljeve i svrhu predmeta te 

smjernice za izradu nastavnog programa predmeta, sadržaja, nastavnih načela i načela učenja te 

vrednovanja. 

Hrvatski nacionalni okvirni kurikulum donesen je 2011. godine i predstavlja temeljni dokument 

odgojno-obrazovnog djelovanja Republike Hrvatske od predškolske razine pa sve do završetka 

srednjoškolskog obrazovanja. Osnovno mu je obilježje usmjerenost na kompetencijski sustav i 

učenička postignuća (ishode učenja). 
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Na istom razvojnom tragu zamišljen je i posljednji pokušaj osuvremenjivanja odgojno-obrazovnog 

sustava RH, nazvan Cjelovita kurikularna reforma, koji je započeo s izradom prijedloga Okvira 

nacionalnoga kurikuluma 2015. godine, a potom s izradom kurikuluma svih razina i vrsta odgoja 

i obrazovanja temeljenih na odgojno-obrazovnim ishodima i prijedloga novog sustava 

vrednovanja, ocjenjivanja i izvještavanja o učeničkim postignućima. 

Uz neizvjestan ishod, nakon dvogodišnje stanke, Cjelovita kurikularna reforma u travnju 2018. 

godine nastavlja s radom u narednoj etapi, koja uključuje osposobljavanje učitelja za primjenu 

novih kurikuluma te izradu priručnika, udžbenika i drugih nastavnih pomagala. 

 
Nastava glazbene kulture u RH 

U obrazovnom sustavu Republike Hrvatske glazbena je nastava tijekom cijelog razvojnog puta 

prepoznata i priznata kao važan segment u realiziranju brojnih odgojnih i obrazovnih zadataka, a 

briga za ostvarivanje poželjne glazbene kulture ogledala se u osnovnoškolskim i srednjoškolskim 

nastavnim programima. Glazbena nastava u hrvatskim osnovnim školama realizirana je pod 

predmetnim nazivom Glazbena kultura i izvodi se u svim razredima tijekom osmogodišnjeg 

trajanja obveznog osnovnog obrazovanja. Izvodi se s ciljem uvođenja učenika u glazbenu kulturu, 

upoznavanja osnovnih elemenata glazbenoga jezika, razvijanja glazbene kreativnosti, 

uspostavljanja i usvajanja vrijednosnih mjerila za (kritičko i estetsko) procjenjivanje glazbe 

(Nastavni plan i program za osnovne škole, 2006: 66). 

Nastava glazbene kulture u Hrvatskoj do školske godine 2005./2006. provodila se prema 

integrativnom modelu. Integrativni model razvio se u Europi tijekom dvadesetog stoljeća na 

temelju brojnih idejnih koncepata glazbenika, najčešće skladatelja, koji su polazeći od poznavanja 

glazbe te njezinih postulata i logike naglasak stavljali na poznavanje glazbe kroz poznavanje 

notnog pisma i vještinu izvedbe. Stoga je integrativni model bio idejno zasnovan na aktivnom 

muziciranju, pjevanju, sviranju i različitim oblicima glazbenog stvaralaštva te na glazbenom 

opismenjavanju kao preduvjetu za sve oblike aktivnog muziciranja. Uz navedena područja, u tom 

se modelu pojavljuju i aktivnosti stjecanja muzikoloških znanja i slušanja glazbe. Integrativni 

model nastave glazbene kulture ostvarivan je na kombinaciji šest nastavnih područja: učenju nota, 

pjevanju, sviranju, glazbenom stvaralaštvu, slušanju glazbe i obradi muzikoloških sadržaja. 

Taj je model u praksi pokazao brojne poteškoće vezane uz samu ostvarivost i rezultate 

poučavanja. Tijekom jednog nastavnog sata tjedno nije bilo moguće učenike glazbeno opismeniti; 

također je bilo nemoguće naučiti ih svirati ili raditi na njihovu glazbenom stvaralaštvu, a da 

istovremeno još i pjevaju, slušaju i upoznaju glazbu. Zatvorenost programa očitovala se u 

propisanosti velikog broja sadržaja koji su se trebali ostvariti od četvrtog do kraja osmog razreda 

osnovne škole, nastavnim programima koji su po svojoj utvrđenoj koncepciji u predviđenom 

opsegu i vremenu u praksi bili neostvarivi. Također je bilo upitno zadovoljavanje kulturno-

estetskog aspekta kao okosnice nastave glazbe, a na temelju istraživanja utvrđeno je kako učenici 

nakon osnovnog obrazovanja ne poznaju glazbena djela, nemaju razvijene vještine sviranja i 

pjevanja, kao ni razvijen glazbeni ukus, odnosno nisu ostvarili zadatke i cilj nastave glazbe (Škojo, 

2010). 

Uvođenjem Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda školske godine 2005./2006., kada je 

pokusno uveden, odnosno školske godine 2006./2007., kada ulazi u sve osnovne škole, ostvarena 

je ideja novog modela nastave glazbene kulture nazvana po njegovu temeljnom određenju – 
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otvoreni model. Otvorenost programa nametnula se kao jedini ostvariv način donošenja 

nastavnog sadržaja, gdje se na temelju obvezne sadržajne jezgre nastavniku omogućuje slobodno 

odabiranje aktivnosti. Otvoreni program sadrži sljedeća glazbena područja: slušanje, pjevanje, 

glazbene igre, elemente glazbenog pisma i sviranje, uz naglasak na tome da su sve aktivnosti, osim 

onih u kojima se sluša i upoznaje glazba, prijedlozi za izbor koji ne obvezuje nastavnika (Svalina, 

2015). Kod otvorenog modela recepcijski je dio dominantan, dok su ostale aktivnosti varijabilne. 

U nekim će se školama posebno njegovati pjevanje, u nekima sviranje, u nekima stvaralaštvo, 

negdje ples, negdje možda neka vrsta glazbenog kazališta i sl. (Rojko, 2012). Obvezni dio 

nastavnog sadržaja jest slušanje i upoznavanje svih pojavnih oblika glazbe: od umjetničke i 

narodne do jazza i popularnih žanrova. Za tu je svrhu predložene skladbe potrebno shvatiti kao 

preporuku. Istovjetan princip izbora skladbi odnosi se i na obradu područja i cjelina u kojima se 

nastavni rad temelji na slušanju glazbe. Otvorenost se ogleda i u izboru nastavnog sadržaja 

prilikom izbora skladbi koje će se slušati ili pjesama koje će se obrađivati. Otvoreni program u 

potpunosti je u skladu s tendencijom rasterećivanja nastavnog programa kroz smanjivanje opsega 

gradiva. Izborom nastavnog sadržaja nastavnici su u mogućnosti samostalno kreirati nastavni 

program te kvalitetno i kreativno provesti poučavanje s realnim nastavnim sadržajem. 

Oživljavanjem otvorenog modela načinio se značajan korak u kreiranju kvalitetnije nastave 

glazbene kulture u skladu sa suvremenim odgojno-obrazovnim težnjama. 

Nastava glazbene kulture i nadalje ide u smjeru otvorenosti, sukladno kurikulumskom usmjerenju 

odgojno-obrazovne politike RH, orijentirane prema stjecanju kompetencija i usklađene sa 

suvremenim obrazovnim kretanjima. Kompetencijski je pristup, s učenikom u središtu interesa, 

preusmjerio glazbenu nastavu s nastavnog sadržaja na konkretna uporabna znanja i vještine te ju 

otvorio prema širokoj paleti didaktičkih modela kojima se uspješno mogu ostvariti predviđeni 

ishodi. 

Danas se nastava glazbe u osnovnoj školi zasniva na kulturno-estetskom načelu koje proizlazi iz 

nastavnog područja slušanja i upoznavanja glazbe, a sve s osnovnim zadatkom uvođenja učenika 

u glazbenu kulturu i usvajanja jezika glazbe. U nastavi glazbene kulture pomoću didaktičkog i 

metodičkog pluralizma nastoji se zadovoljiti učenikove spoznajne, doživljajne i djelatne interese 

(Svalina, 2015), doprinijeti razvoju njegovih glazbenih sposobnosti, oblikovati sustav vrijednosti 

te, u konačnici, ostvariti cjelovit razvoj svakog učenika. 

 
 

Nastava glazbene umjetnosti u RH 

U gimnazijama u RH nastava glazbe realizira se pod nazivom Glazbena umjetnost. Nastavnim je 

planom predviđeno izvođenje tog predmeta jedan sat tjedno, i to tijekom sve četiri godine u općim, 

jezičnim i klasičnim gimnazijama, a tijekom dvije godine u matematičkim i prirodoslovnim 

gimnazijama. Nastavni program za gimnazije od njegova nastanka 1990. godine, kada je 

gimnazijsko obrazovanje vraćeno u hrvatski obrazovni sustav, do danas nisu zahvatile nikakve 

promjene, a sukladno tomu ni nastava glazbene umjetnosti nije doživjela nikakve izmjene. Svrha 

nastave glazbene umjetnosti, prema navodu iz aktualnog programa, jest sveobuhvatan odgoj 

mladeži u kulturi i u tom sklopu, odgoj poznavatelja temeljnih značajki glazbe, a po mogućnosti 

aktivnoga sudionika u glazbenom životu svoje životne sredine (kao izvoditelj glazbe u amaterskim 

društvima ili kao redoviti posjetitelj koncertnih, kazališnih i drugih glazbenih priredba, odnosno kao 

slušatelj umjetničke glazbe na radiju ili s različitih tonskih zapisa) (Nastavni program, 1994: 78). 

Nastava se realizira sa zadatkom da učenici upoznaju i nauče pojavne oblike glazbe (u najširem 
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značenju toga pojma), upoznaju, nauče i zapamte određeni (što je moguće veći) broj glazbenih 

djela te upoznaju i nauče neke osnovne i važne podatke iz glazbene povijesti. Posljednji i 

najznačajniji zadatak, ali i zadatak koji je najteže realizirati, jest učenikovo stjecanje glazbenog 

ukusa kojemu se teži kroz cijeli odgojno-obrazovni proces (Rojko, 2001). 

Programski je nastava glazbene umjetnosti koncipirana kao pregled povijesti glazbe. Nastavni 

sadržaj slijedi kronološki tijek razvoja glazbe od prvih poznatih početaka do danas. Nastavni 

model pretendira na to da učenik nakon srednjoškolskog obrazovanja dobije cjelovitu sliku o 

glazbi u cijeloj ljudskoj povijesti, što obuhvaća pojavne oblike glazbe (glazbene oblike i vrste), 

znamenite skladatelje, stilska razdoblja i najvrjednija glazbena djela (Rojko, 2005). Aktualni 

dijakronijski model postoji od početka uvođenja glazbene nastave u srednje škole do danas. Zbog 

svoje je jednostavnosti vrlo prihvatljiv ne samo sastavljačima programa nego i nastavnicima koji 

ga provode u praksi jer se od nastavnika ne zahtijeva ništa više nego da slijede redoslijed 

kronoloških sadržaja i uvažavaju intenzitet nastavnog gradiva s obzirom na zadani vremenski 

okvir (Rojko, 2001: 5). Nastavnici zbog pretjerane opširnosti sadržaja, a s namjerom da prenesu 

što je moguće veću količinu verbalnih i činjeničnih znanja, najčešće žrtvuju slušanje glazbe. Na taj 

način znanja o glazbi pretpostavljaju znanju glazbe (Rojko, 2007). Nastavnici su, slijedeći nastavni 

program, u prvom redu zaokupljeni mnoštvom znanja o značajkama glazbenih stilova te brojnim 

korelacijama i detaljnim biografijama skladatelja, dok se tek na trećem mjestu može pronaći 

glazba (Dugandžić, 2012), pa su aktivno slušanje i upoznavanje glazbe na temelju slušanja, kao i 

usmjerenost na percepciju i recepciju glazbenog umjetničkog djela (Nacionalni okvirni kurikulum, 

2011), često zanemareni. Iz tradicionalnog pristupa realizaciji nastavnog programa u punom 

opsegu i dubini, koji najčešće završava istom verbaliziranom shemom, s obiljem nepotrebnog 

sadržaja i rigidnom shemom koja se ponavlja u svim razredima (Škojo, 2016) te s aktualnim 

udžbenicima koji detaljno i opširno opisuju sadržaje određene službenim nastavnim programom, 

razvidno je usmjerenje aktualnog načina poučavanja blisko zatvorenom kurikulumskom modelu. 

Sukladno usmjeravanju obrazovanja u RH prema otvorenom kurikulumskom modelu i razvoju 

učenikovih kompetencija, od buduće se nastave glazbene umjetnosti očekuje prelazak s 

tradicionalnog obrazovnog usmjerenja i zaokret u svim didaktičkim strukturnim elementima – od 

metoda i strategija u kojima se očekuje odmak od frontalnog načina poučavanja i priklanjanje 

aktivnom učenju, istraživačkoj i projektnoj nastavi te uporabi multimedijskog i 

interdisciplinarnog pristupa, pa sve do vrednovanja obrazovnih ishoda i odmaka prema provjeri 

usvojenosti znanja i poznavanja glazbene literature kroz kreativne, a ponekad i alternativne 

načine evaluacije. 

 
 

Metodologija 

Cilj i zadatci istraživanja 
Istraživanje je provedeno sa svrhom utvrđivanja nastavničkog mišljenja o realizaciji nastave 

glazbene kulture i glazbene umjetnosti, posebice s gledišta nastavnog sadržaja, s ciljem 

usklađivanja praktične realizacije nastave s kurikulumski usmjerenim didaktičkim spoznajama. 

U skladu s formuliranim ciljem, izdvojeni su sljedeći zadatci: 

 Ispitati odnos nastavnika prema realizaciji nastavnog sadržaja na nastavi glazbene 

kulture / umjetnosti; 

 Ispitati odnos nastavnika prema realizaciji nastavnog cilja i zadataka; 
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 Ispitati odnos nastavnika prema aktivnosti slušanja kao osnovnoj nastavnoj aktivnosti 

glazbene nastave; 

 Ispitati uporabu nastavnih metoda i oblika u nastavi glazbene kulture / umjetnosti. 

Ispitanici 

Istraživanje je provedeno na ukupnom uzorku od 208 nastavnika glazbe (79,8% ženskih i 20,2% 

muških sudionika). Od ukupnog broja nastavnika 160 je nastavnika glazbene kulture i 48 

nastavnika glazbene umjetnosti iz petnaest županija (Bjelovarsko-bilogorske županije, 

Zagrebačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Koprivničko-križevačke 

županije, Sisačko-moslavačke županije, Međimurske županije, Zadarske županije, Dubrovačko-

neretvanske županije, Krapinsko-zagorske županije, Splitsko-dalmatinske županije, Vukovarsko-

srijemske županije, Osječko-baranjske županije, Požeško-slavonske županije i Ličko-senjske 

županije). 

Prosječan radni staž ispitanika iznosi približno 16 godina te ne postoji značajna razlika u radnom 

stažu ispitanika s obzirom na njihov spol. 

 
Instrument i postupak ispitivanja 
Za potrebe istraživanja konstruiran je upitnik koji se u prvom dijelu sastojao od pitanja koja se 

odnose na sociodemografska obilježja ispitanika (županija, spol, godine nastavnog staža i satnica 

u neposrednom nastavnom radu). Drugi dio obuhvaćao je 34 čestice koje su se odnosile na 

osnovne didaktičke strukturne elemente nastave glazbene kulture i umjetnosti: nastavni sadržaj, 

nastavni cilj i zadatke, osnovnu nastavnu glazbenu aktivnost, nastavne metode i nastavne oblike. 

Ispitanici su zaokruživanjem brojeva od jedan (najniži) do pet (najviši) procjenjivali pojedine 

didaktičke aspekte u nastavnoj realizaciji. Procjene su označavale sljedeće odgovore: 1 – ne, 

nikako; 2 – uglavnom ne; 3 – ni da ni ne; 4 – uglavnom da; 5 – da, svakako. Nakon anketiranja i 

prikupljanja provedena je obrada podataka. Prikazana je deskriptivna statistika za sve mjerene 

varijable. Izračunati su osnovni statistički parametri za varijable u istraživanju (aritmetička 

sredina, standardna devijacija, minimum i maksimum rezultata). 

 
 
Rezultati i interpretacija 

 
Tabela 1. Deskriptivna statistika za skalu procjene odnosa nastavnika prema nastavnom sadržaju 

Tvrdnje 
Nastavnici glazbene kulture Nastavnici glazbene umjetnosti 

M min max sd M min max sd 
Nastavni sadržaji predmeta 
u potpunosti su ostvarivi. 

3,7687 1 5 0,9398 3,3125 1 5 1,0139 

U nastavi glazbe potrebno 
je povezivanje sadržaja s 
aktualnom glazbom koja je 
dio svakodnevnog života 
učenika. 

4,2125 0 5 0,9542 4,2708 2 5 0,8688 

Nastavni sadržaji predmeta 
usmjereni su isključivo 
prema zapamćivanju i 
reproduciranju verbalnog 
sadržaja. 

3,4250 1 5 1,0128 3,1875 1 5 1,0848 

Nastavni sadržaji 
primjereni su dobi učenika. 

3,9625 1 5 0,8894 3,8125 1 5 0,9600 
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Nastavni sadržaji u skladu 
su s aktualnim obrazovnim 
potrebama.  

3,7125 1 5 0,8347 3,5417 1 5 1,0306 

Sadržaj i strukturu 
nastavnog sata 
prilagođavam 
kompetencijama učenika. 

4,3563 1 5 0,6854 4,3542 3 5 0,6355 

Utvrđene srednje vrijednosti prve čestice koja se odnosi na ostvarivost nastavnih sadržaja 

ukazuju na to da su propisani nastavni sadržaji po mišljenju nastavnika tek djelomično ostvarivi. 

Nižom prosječnom ocjenom (M=3,3125) ostvarivost utvrđenih nastavnih sadržaja procijenili su 

nastavnici glazbene umjetnosti, što je u skladu s nastavnim programom koji se temelji na prikazu 

povijesti glazbe u kronološkom slijedu. Prosječna ocjena utvrđena od nastavnika glazbene kulture 

(M=3,7687) ukazuje na velik opseg nastavnog sadržaja koji je zahtjevno realizirati u praksi. 

Najniže prosječne vrijednosti odnose se na česticu koja ukazuje na područje i stupanj znanja koji 

se od učenika zahtijeva na kraju određenog obrazovnog ciklusa. Nastavnici glazbene kulture 

prosječnom su ocjenom (M=3,4250) procijenili kako su, unatoč prisutnom usmjerenju ishoda 

učenja prema kombinaciji kognitivnog, psihomotoričkog i afektivnog područja, nastavni sadržaji 

usmjereni prema zapamćivanju i reproduciranju verbalnog sadržaja koji se odnosi na niže 

stupnjeve kognitivnog područja. Nižom prosječnom ocjenom (M=3,1875) procijenili su istu 

česticu nastavnici glazbene umjetnosti, što ukazuje na to da se muzikološka znanja svode na 

zapamćivanje i reproduciranje verbalnog sadržaja. 

Nastavnici nižom prosječnom ocjenom, koja iznosi M=3,7125 za nastavu glazbene kulture i M=3, 

5417 za nastavu glazbene umjetnosti, utvrđuju usklađenost nastavnih sadržaja s aktualnim 

obrazovnim potrebama. Ti rezultati navode na zaključak o stalnoj potrebi usklađivanja odabranih 

nastavnih sadržaja s potrebama suvremenog obrazovanja. Do istog zaključka dolazimo 

analizirajući prosječne vrijednosti ostvarene na čestici kojom se ispitivao stav nastavnika o 

primjerenosti nastavnih sadržaja s uzrastom učenika. Nastavnici glazbene kulture višom su 

prosječnom ocjenom (M=3,9625) ocijenili primjerenost nastavnih sadržaja uzrastu 

osnovnoškolaca od nastavnika glazbene umjetnosti (M=3,8125). Najviša srednja vrijednost 

unutar dijela koji je obuhvaćao čestice usmjerene prema ispitivanju odnosa nastavnika i 

nastavnog sadržaja odnosila se na usmjerenost prema razvoju kompetencija učenika. Čestica je 

utvrđena sukladno aktualnom usmjerenju hrvatskog obrazovanja (Nacionalni okvirni kurikulum, 

2011) i prebacivanju fokusa s nastavnog sadržaja na učenike i razvoj njihovih kompetencija. Nema 

statistički značajne razlike između procjene nastavnika glazbene kulture i nastavnika glazbene 

umjetnosti, koji su visokom srednjom vrijednošću (M=4,3563 i M=4,3542) procijenili kako svoje 

poučavanje s obzirom na sadržaj prilagođavaju kompetencijama učenika. 

 
Tabela 2. Deskriptivna statistika za skalu procjene odnosa nastavnika prema cilju predmeta 

Čestice 
Nastavnici glazbene kulture Nastavnici glazbene umjetnosti 

M min max sd M min max sd 
U kurikulumu glazbene 
nastave jasno su utvrđeni 
ciljevi i zadaće odgoja i 
obrazovanja. 

4,1375 2 5 0,7481 3,9167 2 5 0,7672 

Nastavni proces ciljno je 
usmjeren prema 
obrazovanju i odgajanju 

3,9187 1 5 0,7687 3,7292 1 5 0,9618 
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kompetentnih poznavatelja 
glazbe. 
Učenike glazbeno odgajamo 
i obrazujemo s ciljem 
usvajanja kritičkih i 
estetskih vrijednosti za 
procjenjivanje glazbe. 

4,3000 1 5 0,7590 4,1250 1 5 0,8903 

Cilj poučavanja postavljamo 
u skladu s kompetencijama 
koje želimo ostvariti kod 
učenika. 

4,4063 3 5 0,6472 4,3958 2 5 0,7363 

 

Pri utvrđivanju čestica koje su ispitivale odnos nastavnika glazbene kulture i umjetnosti s ciljem 

glazbenog obrazovanja vodili smo se sažetom formulacijom cilja koja u sebi jasno upućuje na 

prava glazbena znanja i sposobnosti, stečena slušnim aktivnostima, ali i kompetencije iz 

afektivnog područja koje učenicima, na temelju formiranja sustava vrijednosti, omogućuju 

procjenjivanje i kategoriziranje estetski vrijednih glazbenih djela. Prema prosječnim 

vrijednostima (M=4,1375) za nastavnike glazbene kulture i (M=3,9167) za nastavnike glazbene 

umjetnosti možemo procijeniti kako je aktualna konkretizacija cilja i zadataka u postojećim 

dokumentima relativno zadovoljavajuća. Unatoč opširnu navođenju zadataka u nastavnim 

programima, nastavnici su u mogućnosti izdvojiti odgovarajuća znanja, sposobnosti i stavove koje 

je potrebno ostvariti kod učenika. U čestici koja se odnosila na usklađivanje cilja poučavanja s 

kompetencijama koje nastavnici žele ostvariti kod učenika visokim su prosječnim vrijednostima 

(M=4,4063 i M=4,3958) potvrdili jasno ciljno usmjerenje koje je osnova kurikulumskog 

strukturiranja nastave. U čestici koja upućuje na to da je nastavni proces ciljno usmjeren prema 

obrazovanju i odgajanju kompetentnih poznavatelja glazbe relativno su se boljom prosječnom 

vrijednošću izrazili nastavnici glazbene kulture (M=3,9187) od nastavnika glazbene umjetnosti 

(3,7292). Višim prosječnim vrijednostima nastavnici su procijenili ostvarivanje cilja koji se odnosi 

na usvajanje kritičkih i estetskih vrijednosti za procjenjivanje glazbe – nastavnici glazbene kulture 

(M=4,3000), a nastavnici glazbene umjetnosti (M=4,1250) – što pokazuje kako su kompetencije iz 

afektivnog područja nastavnicima izuzetno značajne. 

 

Tabela 3. Deskriptivna statistika za skalu procjene odnosa nastavnika prema planiranju i 
realizaciji nastave 

Čestice 
Nastavnici glazbene kulture Nastavnici glazbene umjetnosti 

M min max sd M min max sd 

Nastavu sadržajno 

oblikujem isključivo prema 

Nastavnom planu i 

programu. 

3,9812 2 5 0,7563 3,8958 2 5 0,7217 

Prilikom planiranja nastave 

služim se didaktičkom 

literaturom. 

4,0313 1 5 0,9002 4,2083 3 5 0,7133 

U planiranju nastave 

koristim se glazbeno-

metodičkom literaturom. 

4,2500 1 5 0,8242 4,3333 3 5 0,6631 
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Otvoreni kurikulum 

nastave glazbe u skladu je s 

realnim mogućnostima 

ostvarivanja nastave. 

3,9875 1 5 0,8392 3,7917 2 5 0,8495 

 

Osnova za uspješnu nastavu jest dobro isplaniran nastavni sat, odnosno dobro organizirane 

nastavne aktivnosti koje nastavnici utvrđuju kombinacijom metodičkih i didaktičkih spoznaja, 

polazeći pritom od propisanog nastavnog sadržaja utvrđenog Nastavnim planom i programom. 

Nastavnici glazbene kulture i umjetnosti visokim su prosječnim vrijednostima procijenili kako se 

prilikom planiranja nastave koriste didaktičkom (M=4,0313 i M=4,2083) i metodičkom 

(M=4,2500 i M=4,3333) literaturom. Na taj su način nastavnici osvijestili značajnu ulogu 

didaktičkih i metodičkih rješenja koja nudi suvremena literatura. Nema statistički značajne razlike 

između procjene nastavnika glazbene kulture i nastavnika glazbene umjetnosti (M=3,9812 i 

M=3,8958) u čestici koja se odnosila na oblikovanje prema nastavnom programu. 

Najniža prosječna vrijednost odnosila se na procjenu nastavnika o otvorenom kurikulumu. 

Nastavnici glazbene kulture prosječnom su ocjenom (M=3,9875) procijenili kako je otvoreni 

kurikulum u skladu s realnim mogućnostima ostvarivanja nastave, dok su nastavnici glazbene 

umjetnosti nižom prosječnom ocjenom (M=3,7917) procijenili povezanost otvorenog kurikuluma 

i stvarnih obrazovnih mogućnosti. 

 
 

Tabela 4. Deskriptivna statistika za skalu procjene odnosa nastavnika prema realizaciji aktivnosti 
slušanja 

Čestice 
Nastavnici glazbene kulture Nastavnici glazbene umjetnosti 

M min Max sd M min max sd 
Sadržaj slušanja 
promatram s umjetničkog 
aspekta usvajanja 
konkretnih glazbenih djela 
i razvoja glazbenog ukusa 
kod učenika. 

4,3125 1 5 0,7785 4,1458 2 5 0,8249 

Sadržaj slušanja 
promatram s didaktičkog 
aspekta usvajanja 
elemenata glazbenog 
izričaja i oblikovne 
strukture djela. 

3,8625 1 5 0,7564 3,8958 2 5 0,7506 

Svakom slušanju koje 
provodim u nastavi 
prethode jasno postavljeni 
zadatci. 

4,6125 2 5 0,5826 4,5417 3 5 0,6174 

Pri odabiru slušnih 
primjera vodim računa o 
primjerenosti učeničkoj 
dobi. 

4,5625 2 5 0,6412 4,5833 2 5 0,6131 

Pri odabiru slušnih 
primjera vodim računa o 
atraktivnosti glazbe. 

4,1062 1 5 0,9556 4,2083 1 5 0,8742 
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Pri odabiru slušnih 
primjera rukovodim se 
glazbenim preferencijama 
učenika. 

3,5188 1 5 1,0030 3,4792 1 5 1,1848 

Iz brojnih istraživanja i praktičnog iskustva znamo kako je za upoznavanje glazbe od najveće 

važnosti dobro metodički pripremljeno i vođeno višekratno i aktivno slušanje. S obzirom na 

čimbenike koji rezultiraju uspješnom realizacijom aktivnosti slušanja, ostvarenim zadatcima i 

ishodima učenja prema Rojku (2005: 11, 13) utvrđene su čestice na temelju kojih smo donijeli 

zaključke o metodičkom aspektu aktivnosti slušanja. Najniža srednja vrijednost (M=3,8625) za 

nastavnike glazbene kulture i (M=3,8958) za nastavnike glazbene umjetnosti odnosila se na 

odabir slušnih primjera s gledišta usvajanja elemenata glazbenog izričaja i oblikovne strukture 

djela. U procjeni nije postojala statistički značajna razlika u odgovorima između nastavnika 

glazbene kulture i umjetnosti, što upućuje na zaključak kako svi nastavnici tek djelomično vode 

računa o didaktičkom aspektu slušnih primjera. Značajno veća srednja vrijednost (M=4,3125 i 

M=4,1458) odnosila se na umjetnički aspekt slušnih primjera koji se odnosi na atraktivne 

glazbene primjere, odnosno one za koje pretpostavljamo da će ih učenici uz primjerenu metodičku 

obradu bez poteškoća prihvatiti te da će imati utjecaja na razvoj glazbenog ukusa. Iznimno 

visokim srednjim vrijednostima nastavnici glazbene kulture (M=4,6125) i nastavnici glazbene 

umjetnosti (M=4,5417) procijenili su kako primjenjuju najznačajniji metodički postupak koji se 

odnosi na pripravljanje učenika za slušanje jasnim zadatcima u vezi sa slušanjem. Visoke srednje 

vrijednosti odnosile su se na primjerenost odabranih slušnih primjera učeničkoj dobi (M=4,5625 

i M=4,5833) i na atraktivnost ponuđene glazbe (M=4,1062 i M=4,2083). Nastavnici su svjesni kako 

su atraktivni glazbeni primjeri, koji su težinom primjereni određenom uzrastu učenika, važan 

preduvjet uspješno zapamćenim glazbenim djelima i upoznatim elementima koji čine oblikovnu 

strukturu djela. Na temelju nižih procjena koje se odnose na uvažavanje preferencija učenika 

(M=3,5188) za nastavnike glazbene kulture i (M=3,4792) za nastavnike glazbene umjetnosti 

možemo zaključiti kako učenici nemaju značajniji utjecaj na odabir glazbenih primjera koji će se 

slušati na nastavi. 

 

Tabela 5. Deskriptivna statistika za skalu procjene odnosa nastavnika prema nastavnim metodama 

Čestice 
Nastavnici glazbene kulture Nastavnici glazbene umjetnosti 

M min Max sd M min max sd 
U glazbenoj nastavi novi se 
sadržaji demonstriraju 
isključivo slušanjem. 

3,4650 1 5 0,9373 3,7708 2 5 0,9507 

U nastavi koju provodim 
novi se sadržaji obrađuju 
metodom razgovora. 

3,7197 1 5 0,8685 4,0208 2 5 0,8119 

Izbor nastavnih metoda 
ovisi o sadržaju učenja. 

4,1975 1 5 0,8042 4,3333 3 5 0,6302 

Izbor nastavnih metoda 
ovisi o vrsti nastavnog sata. 

4,3312 1 5 0,7015 4,3958 3 5 0,5739 

Izbor nastavnih metoda 
ovisi o osobinama učenika. 

3,9363 1 5 0,9719 3,8542 1 5 0,8503 

Izbor nastavnih metoda 
često ovisi o materijalnim 
uvjetima škole. 

4,0255 1 5 1,0124 4,2292 3 5 0,6916 
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Izbor nastavnih metoda 
ovisi isključivo o mojim 
afinitetima. 

3,5159 1 5 1,0353 3,1250 1 5 1,1037 

U nastavi primjenjujem 
metodu samostalnog 
učeničkog rada na tekstu. 

2,9873 1 5 1,1712 3,3125 1 5 1,1139 

Prilikom obrade novih 
sadržaja koristim razvojni 
razgovor. 

4,1274 1 5 0,7487 4,3958 3 5 0,6760 

Diskusija je poželjna radi 
ostvarivanja kritičkog stava 
u određenim glazbeno-
estetskim aspektima 
nastave. 

4,3121 1 5 0,7325 4,4583 1 5 0,7978 

Metodom „oluje ideja“ 
koristim se u nastavnom 
procesu te na taj način 
pridonosim razvoju 
kreativnog razmišljanja 
kod učenika. 

3,7962 1 5 0,9319 3,5000 1 5 1,1485 

 

Srednje vrijednosti čestica koje se odnose na izbor nastavnih metoda koncentrirane su oko ocjene 

uglavnom se slažem. Nastavnici procjenjuju kako izbor nastavnih metoda primarno uvjetuje vrsta 

nastavnog sata, a zatim sadržaj učenja. Kao važnu komponentu prilikom izbora nastavnih metoda 

nastavnici glazbene kulture i umjetnosti navode materijalne uvjete škole. Tek na četvrtom mjestu 

nastavnici navode kako izbor nastavnih metoda ovisi o osobinama učenika, a najmanjom 

srednjom vrijednošću, koja je koncentrirana oko središnje ocjene na skali, nastavnici procjenjuju 

kako izbor nastavnih metoda ovisi o njihovim afinitetima. Srednje su vrijednosti čestice koja se 

odnosi na metodu slušanja – M=3,4650 za nastavnike glazbene kulture i M=3,7708 za nastavnike 

glazbene umjetnosti – relativno niske s obzirom na to da je slušanje jedina aktivnost imanentna 

glazbi te je poželjno da sva znanja proizlaze iz demonstracije slušnih glazbenih primjera. Nešto 

viša srednja vrijednost (M=3,7197 i M=4,0208) odnosi se na česticu koja govori o utvrđivanju 

novih sadržaja metodom razgovora. Nastavnici su svoje odgovore koncentrirali oko procjene 

uglavnom se slažem. Dodatno pojašnjenje nalazimo u sljedećoj čestici koja je utvrđena značajno 

višom srednjom vrijednošću i odnosi se na razvojni razgovor kojim se nastavnici koriste prilikom 

obrade novih sadržaja. Nastavnici glazbene kulture većim srednjim vrijednostima (M=3,7962) od 

nastavnika glazbene umjetnosti (M=3,5000) procjenjuju kako se koriste metodom oluje ideja u 

svrhu razvoja kreativnog razmišljanja kod učenika. Visokim srednjim ocjenama nastavnici su 

procijenili primjenu diskusije kao metode za iskazivanje stava o pojedinim temama koje se 

obrađuju na nastavi glazbene kulture i umjetnosti. Najnižom prosječnom vrijednošću nastavnici 

su procijenili primjenu metode samostalnog rada na tekstu – nastavnici glazbene kulture 

M=2,9873, a nastavnici glazbene umjetnosti M=3,3125. 
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Tabela 6. Deskriptivna statistika za skalu procjene odnosa nastavnika prema osnovnim socijalnim 
oblicima u glazbenoj nastavi 

Čestice 
Nastavnici glazbene kulture Nastavnici glazbene umjetnosti 

M min Max Sd M min max sd 
Glazbena se nastava 
najčešće ostvaruje 
frontalnim oblikom rada. 

3,4204 1 5 0,9749 3,2500 1 5 1,1392 

U nastavi primjenjujem 
grupne oblike rada. 

3,8408 1 5 1,0033 3,7083 1 5 1,0510 

Nastavni su sadržaji 
individualizirani. 

3,1146 1 5 1,0125 3,0417 1 5 1,0510 

 

Promotrimo li dobivene srednje vrijednosti za sve navedene čestice koje se odnose na socijalne 

oblike rada, utvrđujemo kako je u nastavi glazbe prisutan pluralizam oblika rada. Srednje 

vrijednosti, koje ukazuju na ostvarivanje nastave frontalnim oblikom, koncentrirane su oko ocjene 

ni da ni ne. Nastavnici glazbene umjetnosti nižim su vrijednostima (M=3,2500) procijenili 

realizaciju nastave frontalnim oblikom od nastavnika glazbene umjetnosti (3,4204). Prosječna 

ocjena utvrđena od nastavnika glazbene kulture (M=3,8408) i nastavnika glazbene umjetnosti 

(M=3,7083) ukazuje na prevlast tradicionalne frontalne nastave u nastavi glazbe i za ishode 

učenja koji su istovremeno individualni i socijalni. Grupni rad predstavlja socijalni oblik rada koji 

je karakterističan po unutarnjoj dinamici i socijalnim vrijednostima (Bognar i Matijević 2002: 

246). S obzirom na dilemu koju postavlja novija didaktička literatura (je li cilj da svaki učenik 

postigne istu, točno određenu i utvrđenu razinu znanja ili da učenik ostvari maksimum svojih 

mogućnosti unutar kognitivnog i psihomotoričkog područja), utvrđena je sljedeća čestica koja se 

odnosi na individualizirane sadržaje kojima bi se omogućio glazbeni razvoj svakog učenika s 

obzirom na njegove individualne razlike. Nastavnici su u odgovorima bili neodređeni te prosječne 

vrijednosti za tu česticu iznose M=3,1146 za nastavnike glazbene kulture i M=3,0417 za 

nastavnike glazbene umjetnosti. 

 
 
Zaključak 

Glazbena je nastava do uvođenja HNOS-a slijedila tradicionalno didaktičko nastavno oblikovanje, 

usklađeno s cjelokupnim odgojno-obrazovnim usmjerenjem Republike Hrvatske. Nakon 2006. 

godine započelo je usmjeravanje nastave glazbene kulture prema otvorenom modelu. Isto je 

usmjerenje nastavljeno kurikulumskim opredjeljenjem obrazovne politike 2011. godine, koje je 

nastavnike glazbene umjetnosti i glazbene kulture navelo na promišljanja o oblikovanju i 

praktičnom ostvarivanju suvremenog, kreativnijeg i učinkovitijega glazbenog obrazovanja, ciljno 

određenog prema stjecanju i razvoju kompetencija. 

Aktualni raskorak između tradicionalnog obrazovnog naslijeđa i suvremenih didaktičkih spoznaja 

razvidan je u svim rezultatima provedenog istraživanja. Nastavnici s gledišta nastavnog programa 

ukazuju na problem prevelikog opsega i dubine nastavnog sadržaja u nastavi glazbene kulture i 

umjetnosti te na nesuglasje između nastavnog programa i glazbenih preferencija učenika. 

Orijentiranjem nastave prema utvrđenim ishodima i kompetencijama koje učenici trebaju steći 

nastavnici iskazuju prihvaćanje aktualnog kurikulumskog usmjerenja nastavnog procesa. Iako 

podržavaju i primjenjuju odgojno-obrazovno kompetencijsko usmjeravanje nastave, nastavnici 
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nisu otvoreni u ostalim elementima kurikulumskog nastavnog strukturiranja. Ne individualiziraju 

nastavne sadržaje, nastavu dominantno realiziraju frontalnim oblikom i još se uvijek u odabiru 

nastavnog sadržaja ne vode glazbenim preferencijama učenika. Istovremeno, prepoznaju značaj 

kvalitetnog i dobrog metodičkog vođenja učenika kroz najznačajniju aktivnost – slušanje. Svjesni 

su kako su atraktivni glazbeni primjeri, koji su težinom primjereni određenom uzrastu učenika, 

važni za motiviranje, ali i za estetski razvoj učenika. 

Iako učenici nemaju značajniji utjecaj na odabir glazbenih primjera koji će se slušati na nastavi, 

kao ni na izbor metoda kojima će se nastavni sadržaj realizirati, dobiveni statistički podatci 

ukazuju na to da nastavnici razumiju i prihvaćaju didaktički pluralizam u smislu primjene 

različitih nastavnih metoda i socijalnih oblika u nastavi. 

Provedenim je istraživanjem, u konačnici, aktualizirana spremnost nastavnika za napuštanje 

čvrstih programskih okova i otvaranje prema izazovima kreativnog osmišljavanja otvorenog 

nastavnog procesa s aktivnim uključivanjem učenika u sve nastavne elemente. 
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CHANGES IN THE DIDACTICAL STRUCTURING OF MUSIC CLASSES  
IN THE REPUBLIC OF CROATIA 

 
 
Abstract 
At the beginning of the 21st century, as part of the reform efforts directed towards the efficiency 

increase of Croatia’s educational system, the Croatian National Educational Standard has been 

enacted, with the purpose of pointing the traditional approach to education, based on programs 

and students, towards the students and the development of their achievements. For elementary 

school Music classes, the changes HNOS passed marked the start of an open model where, based 

on the mandatory content core, the teacher was enabled to freely choose the activities. By 

reducing the scope of the materials and the selection of the teaching content, the teachers were 

able to create the teaching program on their own and carry out the teaching with a realistically 

achievable content. Further significant changes in the class have been systematically achieved 

during the last ten years thanks to the curriculum orientation which requires new shaping of 

knowledge and changes in the work organization. A significant guideline in the harmonization of 

the educational system with new educational tendencies has been achieved by enacting the 

National Curriculum Framework, a developing document focused from knowledge transfer on 

competence development. The latter, not yet realized, attempt to improve the educational system 

and harmonize with the modern educational needs and student interests has been imagined as a 

part of a set of measures under the same title of Comprehensive Curriculum Reform. 

This work portrays the development which has been enacted with the purpose of determining the 

current didactical structuring of the Music education curriculum in elementary schools and 

grammar schools, on a pattern of Republic of Croatia’s certain counties. The gotten results 

actualized the need to make a more significant breakthrough in certain didactical elements with 

the goal of practical enlivenment of the open teaching process with the active student 

participation when it comes to planning and realizing the class. 

 
Key words: music class, open curriculum, didactical structuring with the emphasis on the teaching 
program 
 

  




