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Kurikulum nastavnog predmeta Glazbena kultura za osnovne škole i Glazbena umjetnost za gimnazije, 2019.



VREDNOVANJE U NASTAVI GLAZBENE 

KULTURE 

PROBLEMI: Koncepcija predmeta

Neobjektivnost i nepouzdanost 
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Recepcijski model nastave 
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VREDNOVANJE MUZIKOLOŠKIH 

SADRŢAJA

Vaţno je dati toĉne smjernice za 
slušanje glazbe

Ne uĉe se definicije nego se opisuje 
ono što se ĉulo iz glazbe 

Muzikološki sadrţaji koji se 
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VREDNOVANJE STVARALAŠTVA

Djeĉja igra obiluje glazbenim elementima 

Kroz nastavu djeca mogu razvijati glazbeno-
stvaralaĉke dispozicije koje nose u sebi

Manjak kreativnosti kod uĉitelja zbunjuje 
uĉenike i stvara stres

Nije potrebno individualno ocjenjivati 
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Prividna glazbena 
pismenost 

• Uĉenici ne pokazuju interes za 
glazbeno opismenjavanje

Nije potrebno ocjenjivati

• Glazbena nastava se mora 
zasnivati na slušanju glazbe, 
stoga je uĉenje nota nepotrebno
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Glazbene kulture 

CILJ

• Dobiti pouzdane 
rezultate i uvidjeti 
postupke 
vrednovanja i 
ocjenjivanja u nastavi 
Glazbene kulture 



EMPIRIJSKI DIO

HIPOTEZE H1: Postoje znaĉajne statistiĉke razlike izmeĊu 
uĉitelja i uĉenika u stavovima prema vrednovanju 
i ocjenjivanju u nastavi Glazbene kulture. 

H2: Razvijenost glazbenih sposobnosti uĉenika 
utjeĉe na vrednovanje i ocjenjivanje u nastavi 
Glazbene kulture.

H3: Uĉiteljima Glazbene kulture pri donošenju 
zakljuĉne ocjene nisu jednako vaţna sva nastavna 
podruĉja. 
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ANALIZA PODATAKA ANKETNOG 

UPITNIKA
Što pratite i provjeravate u nastavi Glazbene kulture?

Grafikon 1. Elementi ocjenjivanja u nastavi Glazbene kulture izraţeni u postotcima i frekvencijama (učitelji)



Grafikon 2. Elementi ocjenjivanja u nastavi Glazbene kulture izraţeni u postotcima i frekvencijama (učenici)

Što tvoj uĉitelj ocjenjuje u nastavi Glazbene kulture?



Kako ocjenjujete (tvoj uĉitelj ocjenjuje) pjevanje uĉenika?

Grafikon 3. Način ocjenjivanja pjevanja u nastavi Glazbene kulture



Kako ocjenjujete (tvoj uĉitelj ocjenjuje) sviranje uĉenika?

Grafikon 4. Način ocjenjivanja sviranja u nastavi Glazbene kulture



Kako ocjenjujete (tvoj uĉitelj ocjenjuje) slušanje glazbe?

Grafikon 5. Način ocjenjivanja slušanja glazbe u nastavi Glazbene kulture



Kako ocjenjujete (tvoj uĉitelj ocjenjuje) glazbeno stvaralaštvo uĉenika?

Grafikon 6. Način ocjenjivanja glazbenog stvaralaštva u nastavi Glazbene kulture



Kako ocjenjujete (tvoj uĉitelj ocjenjuje) glazbene igre?

Grafikon 7. Način ocjenjivanja glazbenih igara u nastavi Glazbene kulture



Kako ocjenjujete (tvoj uĉitelj ocjenjuje) elemente glazbene pismenosti?

Grafikon 8. Način ocjenjivanja elemenata glazbene pismenosti u nastavi Glazbene kulture



Kako ocjenjujete (tvoj uĉitelj ocjenjuje) muzikološke sadrţaje?

Grafikon 9. Načini ocjenjivanja muzikoloških sadrţaja u nastavi Glazbene kulture



Ispitanici

Aktivnosti

i sadržaji

individualno

ocjenjivanje
2

skupno 

ocjenjivanje
2

uĉitelji uĉenici uĉitelji uĉenici

pjevanje 60% 89,54% 19,61*** 60% 25,94% 14,80***

sviranje 16,67% 4,62% 6,94** 36,67% 6,28% 28,20***

slušanje glazbe 80% 39,75% 17,51*** - - -

glazbeno

stvaralaštvo

- - - 40% 18,41% 8,26**

glazbene igre 13,33% 1,26% 15,98*** 56,67% 23,01% 16,69***

glazbena

pismenost

53,33% 19,67% 18,13*** - - -

muzikološki

sadržaji

63,33% 33,89% 12,22*** - - -

Tablica 1. Razlike u odgovorima ispitanika s obzirom na ocjenjivanje aktivnosti i sadrţaja

***p < 0,001; **p < 0,01

H1: Postoje znaĉajne statistiĉke razlike izmeĊu uĉitelja i uĉenika u 

stavovima prema vrednovanju i ocjenjivanju u nastavi Glazbene kulture.



Kako provodite (tvoj uĉitelj provodi) ocjenjivanje?

Grafikon 10. Način provoĎenja ocjenjivanja u nastavi Glazbene kulture

UĈITELJI:

• Kratka pisana provjera 

jednom u polugodištu

• Povremeno napišem par 

pitanja odreĎenog gradiva 

i učenici pismeno 

odgovore

UĈENICI:

• Učitelj unaprijed najavi 

ispitivanje i odabere 

učenika za odgovaranje

• Učitelj ispituje jednog 

učenika na početku sata



Poredaj po vaţnosti sastavnice koje su bitne pri zakljuĉivanju ocjene iz Glazbene kulture.

Grafikon 11. Elementi donošenja zaključne ocjene 

poredani po vaţnosti (učitelji)

Grafikon 12. Elementi donošenja zaključne ocjene 

poredani po vaţnosti (učenici)



Trebaju li uĉenici imati razvijene glazbene sposobnosti za ocjenu odliĉan?

Grafikon 13. Trebaju li učenici imati razvijene glazbene sposobnosti za ocjenu odličan?



Trebaju li uĉenici imati razvijene glazbene sposobnosti za ocjenu odliĉan?

UĈITELJI Bitno je da se učenik trudi i ţeli napredovati.

Nismo u glazbenoj školi, prema tome nisu svi učenici nadareni za 
glazbu.

Dijete koje uţiva u glazbi, a nema razvijene glazbene 
sposobnosti, rado ju sluša i osjeća, ponekad daje više nego ono 
kod kojeg su te sposobnosti razvijene.

Djeca s manje razvijenim sposobnostima se mogu iznimno truditi 
i učiti više, zašto ih ne nagraditi odličnim?

Bitna je aktivnost.



Trebaju li uĉenici imati razvijene glazbene sposobnosti za ocjenu odliĉan?

UĈENICI Nemaju svi razvijene glazbene sposobnosti.

Ne trebaju, jer je to dar koji nema svaka osoba.

Ako učenik ne zna, zašto bi dobio 5?

Mislim da se ocjena treba zaključiti prema trudu i radu 
učenika na satu.

Ako se trudimo, moţemo zaraditi dobru ocjenu.

H2: Razvijenost glazbenih sposobnosti uĉenika utjeĉe na 

vrednovanje i ocjenjivanje u nastavi Glazbene kulture.



Pri ocjenjivanju (tvoj uĉitelj se smatra) se smatrate?

Grafikon 14. Kakav je učitelj pri ocjenjivanju?



Što najĉešće ocjenjujete (tvoj uĉitelj ocjenjuje) u nastavi Glazbene kulture?

Grafikon 15. Najčešće ocjenjivani elementi u nastavi 

Glazbene kulture (učitelji)

Grafikon 16. Najčešće ocjenjivani elementi u 

nastavi Glazbene kulture (učenici)



Što najĉešće ocjenjujete (tvoj uĉitelj ocjenjuje) u nastavi Glazbene kulture?

H3: Uĉiteljima Glazbene kulture pri donošenju zakljuĉne ocjene nisu 

jednako vaţna sva nastavna podruĉja.



Koje su najĉešće ocjene kojima ocjenjujete (tvoj uĉitelj ocjenjuje) uĉenike u nastavi 

Glazbene kulture? 

Grafikon 17. Najčešće ocjene u nastavi Glazbene kulture



Kako se osjećaš za vrijeme ocjenjivanja u nastavi Glazbene kulture?

Grafikon 18. Emocije učenika prilikom ocjenjivanja u nastavi Glazbene kulture

• Bojim se ishoda.

• Osjećam se dosadno.

• Lijepo i uzbuĎeno.

• Uvijek zabavno.

• Imam tremu.

• U iščekivanju. 



ZAKLJUĈAK

Podruĉje je 
neprestano izloţeno 

propitivanju 

Najĉešće ocjenjivana 
podruĉja su slušanje 

glazbe i pjevanje

Individualizirani 
pristup svakom 

uĉeniku 

Glazbene sposobnosti 
ne utjeĉu na 

vrednovanje i 
ocjenjivanje u nastavi 

Glazbene kulture 

Neposredna 
ukljuĉenost uĉenika 
u glazbene aktivnosti 

je iznimno vaţna

Vaţno je objektivno 
vrednovati 

Tražiti najbolje u 
učenicima i težiti da 
ocjena bude poticaj 
za veću aktivnost u 

nastavi!
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