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M E T O D I K A

DIDAKTIKA

METODIKA ODGOJA
(metodika humanističkog, 

specijalnog i egzistencijalnog 
odgoja)

METODIKA OBRAZOVANJA 

(metodika znanstvenog, umjetničkog i radno-
tjelesnog obrazovanja) 



Opće kompetencije iz 
područja metodike:

sposobnost kvalitetnog i 
kreativnog planiranja i 

pripremanja nastavnog sadržaja 
primjenom suvremenih 

metodičkih spoznaja

stručno-metodička 
osposobljenost za kritičko 

promišljanje



Specifične kompetencije iz područja metodike:

sposobnost 
razvijanja svijesti 
te razumijevanje 

važnosti pojedinog 
nastavnog 
predmeta

znanje o 
procesima 

spoznavanja u 
nastavi

znanje o primjeni 
suvremenih 

nastavnih sredstava i 
pomagala u nastavi

primjena osnovnih 
načela, nastavnih 

metoda i metodičkih 
oblika rada u nastavi

sposobnost 
planiranja i 
pripremanja 

nastave



METODIKA NASTAVE TEORIJSKIH GLAZBENIH PREDMETA

u sustavu stručnog glazbenog obrazovanja postoje različite metodike

osnovni zadatak nastave metodike teorijskih glazbenih predmeta utvrđivanje i trajna procjena cilja i 
zadataka

metodika nastave teorijskih glazbenih predmeta mora se baviti pitanjima nastavnog plana i programa te 
proučavanjem mnogih drugih nastavnih pitanja 



METODIČKI POSTUPCI I NASTAVNE METODE

Nastava je suvremen, širok 
i složen koncept zasnovan 
na znanstvenoj i stručnoj 
literaturi u kojoj se u prvi 

plan stavlja učitelj i učenik.

METODIČKI POSTUPCI

Skup metoda pomoću kojih
učitelj omogućuje

učenicima postizanje
ciljeva tako što se koristi
nastavnim sadržajima, 

imajući na umu okolnosti te
poštujući metodička i

pedagoška načela.

NASTAVNE METODE

Zajednički rad učitelja i 
učenika s ciljem 

ostvarivanja nastavnih 
zadataka, odnosno 

postupak implementacije 
kako bi se učenicima 
omogućio dolazak do 
ostvarivanja nastavnih 

ciljeva.



SOLFEGGIO

- proces stjecanja glazbene 
pismenosti

- proces učenja glazbenog 
jezika

- stjecanje ritamskih znanja i 
umijeća/vještina

- razumijevanje glazbene 
strukture

- postupnost

- osnovna, plesna i srednja 
glazbena škola



SADRŽAJ 
NASTAVE 

SOLFEGGIA

PROCES 
AKTIVNOG 

UČENJA

vještina vježbanje

UČITELJ –
moderator/motivator

primjeri iz 
glazbene literature



NASTAVNI PLANOVI I PROGRAMI PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOG 
OBRAZOVANJA ZA GLAZBENE I PLESNE ŠKOLE – ANALIZA 

PROGRAMA PREDMETA SOLFEGGIO

Nastavni plan i 
program za osnovne 
glazbene i plesne 
škole (2006./07.)

Nastava Solfeggia:

- skupna nastava 

- dva sata tjedno 
tijekom svih šest 
razreda osnovne 
glazbene škole.

Sadržaji predmeta 
Solfeggio: 

- oznake i znakovi, 
ljestvice, mjera, 
intervali, akordi, 
melodija, ritam, 
diktat, stvaralački
rad, slušanje glazbe.



NASTAVNI PLANOVI I PROGRAMI ZA SREDNJE GLAZBENE I 
PLESNE ŠKOLE – ANALIZA PROGRAMA PREDMETA SOLFEGGIO

SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA

• stupanj na kojem se stječu osnove za nastavak glazbenog odgoja i obrazovanja

UPIS U SREDNJU GLAZBENU ŠKOLU

• položen prijemni ispit i prethodno završena osnovna glazbena škola ili pripremni 
program u trajanju od dvije godine

NASTAVA SOLFEGGIA

skupna nastava tijekom sva četiri razreda



METODIČKI POSTUPCI U NASTAVI 
SOLFEGGIA

RITAM I 
MJERA

DIKTAT
PJEVANJE 

GLAZBENIH 
PRIMJERA

INTONACIJA I 
METODE 

INTONACIJE

RAD NA 
MODULATORU

SLUŠANJE 
GLAZBE



RITAM I MJERA 

UČENJE GLAZBE RITAM INTONACIJA

Ritamski primjer

Ritamski diktat



INTONACIJA I METODE INTONACIJE 

prima vista
pjevanje

Metode 
apsolutne
intonacije

Metode 
relativne
intonacije



SLOVČANI
(SLOGOVNI)

NOTNI

MODULATOR



RAD NA 
MODULATORU

1. Učitelj pjeva tonove i 
istovremeno pokazuje 

note na modulatoru, dok 
učenici ponavljaju za 

njim.

2. Učitelj pokazuje 
note, a učenici pjevaju 

sami, bez pomoći 
nastavnika.

3. Učitelj u tišini 
pokazuje note dok ih 

učenici pamte, 
zamišljajući intonaciju 
u glavi i zatim pjevanju 

po sjećanju.



DIKTAT

stjecanje intonacijskih i ritamskih vještina

OBLIK DIKTATA

PISMENI

USMENI

VRSTE 
DIKTATA

RITAMSKI

MELODIJSKO-
RITAMSKI

JEDNOGLASNI

MELODIJSKI VIŠEGLASNI



ČETIRI FAZE

U RADU S

DIKTATOM

1. 

Priprema i 
zadavanje 

2. 

Diktiranje, 
zapamćivanje i 

glazbeno-misaono 
pretvaranje u 
zadani sustav 

glazbenih znakova

3. 

Povratna 
informacija –

objava rezultata 
glazbeno-misaone 
djelatnosti (iz 2-

točke)

4. 

Kontrola



PJEVANJE GLAZBENIH PRIMJERA

Primjeri iz glazbene literature

Didaktički glazbeni primjeri



SLUŠANJE GLAZBE U NASTAVI SOLFEGGIA

aktivno slušanje glazbe



ZAKLJUČAK

Nastava Solfeggia - temelj za kasniju nadogradnju glazbenih znanja i vještina na ostalim 
predmetima. 

Kvalitetan odnos učenika i učitelja - komunikacija koja mora biti reverzibilna kako bi se 
postigao odgovarajući učinak.

Učenici - razlikuju se po osobnosti, ali i glazbenim sposobnostima. 

Učitelj - motivator i moderator razrednog odjeljenja; mora posjedovati stručne i 
metodičke kompetencije, kako bi nastava rezultirala pozitivnim ishodima ključnima za 
uspjeh.
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