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Što je dokimologija?

 dokimologija (franc. docimologie; grč. δόϰıμος (dokimos) –
provjeren, dokazan)

 disciplina opće pedagogije utemeljena sredinom tridesetih 
godina 20. st. 

 bavi se vrednovanjem postignuća učenika u školama

 proučava:

 razne oblike ocjenjivanja 

 sve čimbenike koji uvjetuju odabir oblika ocjenjivanja

 kriterije školskog ocjenjivanja

 dokimološka istraživanja ukazala su na nedostatke 
uobičajenog školskog ocjenjivanja i ispitivanja

 poticaj razvitku „testova” znanja 



Nedostaci školskog ocjenjivanja i ispitivanja -

Subjektivnost ocjene/nepreciznost školske ocjene

 subjektivno mjerilo 

ispitivača

 tendencija jednog 

ocjenjivača da daje niže 

(strogi ocjenjivač) ili više 

ocjene (blagi ocjenjivač)

 znanje prethodno ispitanih 

učenika

 kvaliteta razreda – podizanje 

ili spuštanje kriterija

 razina znanja cijelog razreda

 odličan učenik u slabijem 

razredu neće biti odličan u 

odličnom razredu i obrnuto

 učenikova trema

 halo-efekt

 tendencija 
učitelja/nastavnika da 
procjenjuje znanje 
učenika u skladu sa svojim 
općim stavom kojeg je 
stekao o tom učeniku

 učitelj/nastavnik donosi 
odluku na temelju ocjena 
iz drugih predmeta

 neodređenost učenikova 
odgovora

 neodređenost kriterija

 način ispitivanja

 zdravlje i raspoloženje 
učenika i ispitivača



Razlozi primjene „testa” znanja, tj. pismenih 

provjera (u nastavi Glazbene kulture i Glazbene 

umjetnosti)

 učitelji/nastavnici 
pribjegavaju pismenom 
ispitivanju, tj. „testovima”

 kako bi se izbjegla 
subjektivnost pri 
ocjenjivanju -
„interpretaciji“ učenikova 
odgovora

 „test” stavlja sve učenike 
pred jednake zahtjeve

 zadaci „testa” mogu 
obuhvatiti cijelo područje 
koje se želi ispitati

 zbog online nastave

 teško je procijeniti 
glazbena znanja i vještine s 
obzirom na 1 sat tjedno 
nastave Glazbene kulture i 
Glazbene umjetnosti i 
veliki broj učenika

 „test” treba shvatiti kao 
pomoć 
učitelju/nastavniku da u 
donošenju ocjene bude 
objektivniji i precizniji



Što utječe na pouzdanost „testa”?

 pouzdanost – „test” kojem možemo 

vjerovati da će svaki put kada je 

upotrijebljen s istim ispitanikom dati 

iste ili vrlo slične rezultate

 na pouzdanost „testa” utječe: 

 dužina testa

 mogućnost slučajnog pogađanja 

točnog odgovora

 jasnoća uputa u rješavanju 

zadataka

 veći broj zadataka



Što utječe na objektivnost „testa”? 

 objektivnost -
otklonjena mogućnost 
subjektivne 
ocjenjivačeve 
interpretacije rezultata 
„testa”

 dobro oblikovanje 
zadataka

 automatizirano 
ispravljanje „testa”

 svođenje 
djelatnosti 
ocjenjivača na 
registriranje 
točnih i netočnih 
odgovora

 objektivnost se može 
provjeriti tako da se isti 
riješeni „test” da na 
ispravljanje različitim 
ocjenjivačima

 računanjem 
korelacije odredi se 
stupanj njihova 
međusobnog slaganja

 ako slaganje nije 
vrlo visoko, 
„test” nije 
objektivan



Što je ZOT?

 u školskoj praksi i drugdje 

(npr. u testiranju budućih 

vozača) primjenjuju se 

„testovi” koji nisu prošli 

postupak standardizacije

 to nisu testovi u 

psihologijskom smislu

 to su tzv. zadaci 

objektivnoga tipa 

(ZOT)



Što ispituje ZOT - „test” znanja u nastavi glazbe?

 ZOT, tj. „test” znanja u nastavi glazbe najčešće ispituje 

činjenična znanja o glazbi

 npr. poznavanje tzv. „teorije glazbe“

 pogrešno je da ZOT - „test” znanja u nastavi glazbe 

ispituje samo znanje u smislu poznavanja „teorijskih“ 

činjenica

 zadacima treba ispitati i tzv. proceduralno znanje -
„zvučno znanje” teorije glazbe, povijesti glazbe, poznavanje 

glazbene literature, …

 postoji više tipova zadataka 



Tipovi zadataka

 dijele se na:

 OTVORENE i ZATVORENE

 neki tipovi zadataka mogu se kombinirati s upotrebom zvučnog materijala

 ispitivačevom izvedbom na klaviru ili upotrebom zvučne snimke

 OTVORENI tip zadataka

1. Tip dosjećanja

Koja je najznačajnija ekspresionistička opera?

..................................................................

2. Tip nadopunjavanja

Borodin, Balakirev, Cui, .................... i ...................... 
djelovali su u Petrogradu i pripadali skupini skladatelja pod 
nazivom ..........................................





 ZATVORENI tip zadataka

1. Tip dvočlanog izbora - točno-netočno

 lako se sastavljaju

 velika mogućnost (50 posto) slučajnog pogađanja

Tema s varijacijama je glazbeni oblik u kojemu je tema 

tijekom sljedećih javljanja izmijenjena. (+ zvučna snimka)

Točno – Netočno



2. Tip višestrukog izbora

 broj ponuđenih odgovora može biti različit

 što ih je više, to je manja mogućnost da će ispitanik 

slučajno pogoditi točan odgovor

 može se tražiti da se zaokruži jedan točan odgovor, dva 

točna odgovora, …, ili da se među ponuđenim odgovorima 

nađe pogrešan

Staccato 

a) brzo b) mekano c) odvojeno d) glasno e) skačući

(+ zvučna snimka)



3. Zadaci tipa pridruživanja (sparivanja) – uspoređivanja

 treba usporediti dvije skupine podataka i pridružiti 

pripadne podatke iz jedne skupine podacima druge

Navedenim glazbenim djelima pridružite imena njihovih autora! 

1. Balet Petruška   a) M. Glinka

2. Opera Ivan Susanjin                            b) I. Stravinski 

3. Simf. pjesma Peleas i Melisanda          c) A. Berg 

4. Opera Wozzeck      d) A. Schönberg 

(+ zvučna snimka ulomka opere)



4. Zadaci vidno-slušnog 

uspoređivanja

 ispitanik otkriva 

(ne)podudaranje između 

zvučne snimke i grafičke 

slike

grafička slika
u testu

zvučni primjer

netočno

zvučni primjer

točno



5. Tip sređivanja - zadaci prepoznavanja - vezani tip 

zadataka

 navode se podaci koje ispitanik mora srediti, poredati 

ili klasificirati po određenom načelu

Potpisivanjem pripadnih brojeva odredite kronološki slijed 

stilova jazza:

Free jazz                 ...

New Orleans jazz   ...

Swing                       ...

Bebop                      ...

Cool jazz                 ...



Važeći dokumenti vezano za 

vrednovanje i ocjenjivanje učenika u 

nastavi Glazbene kulture i Glazbene 

umjetnosti

 Pravilnik o načinima, postupcima i elementima 

vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj 

školi (2019) 

 Kurikulum nastavnog predmeta Glazbena 

kultura za osnovne škole i Glazbena umjetnost 

za gimnazije (2019)



Pravilnik o načinima, postupcima 

i elementima vrednovanja 

učenika u osnovnoj i srednjoj 

školi (2019)



Što je vrednovanje? 

 „Vrednovanje je sustavno prikupljanje podataka 

u procesu učenja i postignutoj razini ostvarenosti 

odgojno-obrazovnih ishoda, …”

 sastavnice vrednovanja su:

• praćenje, provjeravanje i ocjenjivanje



Što je praćenje?

• “Praćenje je sustavno 
uočavanje i bilježenje 
zapažanja o postignutoj razini 
ostvarenosti odgojno-
obrazovnih ishoda u svrhu 
poticanja učenja i provjere 
postignute razine ostvarenosti 
odgojno-obrazovnih ishoda i 
očekivanja definiranih 
nacionalnim, predmetnim i 
međupredmetnim 
kuriklulumima, nastavnim 
programima te strukovnim i 
školskim kurikulumima.”



Što je provjeravanje?

• “Provjeravanje je procjena postignute razine 

ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda, kompetencija i 

očekivanja u nastavnome predmetu ili području i drugim 

oblicima rada u školi tijekom školske godine.”



Što je ocjenjivanje?

• „Ocjenjivanje je pridavanje 
brojčane ili opisne vrijednosti 
rezultatima praćenja i 
provjeravanja učenikovog 
rada.”

 u postupku ocjenjivanja 
prosuđuje se vrijednost 
učenikova odgovora školskim 
ocjenama i tako posredno 
mjere njegova znanja

 u praksi susrećemo različite 
vrste  provjeravanja i 
ocjenjivanja

 provjeravanje:

 inicijalno, usmeno i 
pisano

 ocjenjivanje:

 opisno i brojčano



 Članak 4.

“Aktivnosti u procesu vrednovanja 
razvoja učenikovih kompetencija i 
ponašanja provode učitelji/nastavnici, 
razrednici i stručni suradnici 
transparentno, javno i kontinuirano, 
poštujući učenikovu osobnost i dajući 
svakom učeniku jednaku priliku.”



 Članak 11.

 Zaključna ocjena iz nastavnoga predmeta

 “(1) Zaključna je ocjena iz nastavnoga predmeta izraz 
postignute razine učenikovih kompetencija ostvarenosti 
odgojno-obrazovnih ishoda u nastavnome 
predmetu/području i rezultat ukupnoga procesa 
vrednovanja tijekom nastavne godine, a izvodi se 
temeljem elemenata vrednovanja. 

 (2) Zaključna ocjena iz nastavnoga predmeta na kraju 
nastavne godine ne mora proizlaziti iz aritmetičke 
sredine upisanih ocjena, osobito ako je učenik pokazao 
napredak u drugom polugodištu.”



Kurikulum nastavnog predmeta 

Glazbena kultura za osnovne škole i 

Glazbena umjetnost za gimnazije 

(2019)



„Nastava usmjerena na 

učenika” i vrednovanje

 „nastava usmjerena na 

učenika”

 paradigma koja 

učenika stavlja u 

središte procesa 

učenja i od njega 

traži da bude aktivan 

reflektira se na:

 metode učenja

 metode 

vrednovanja

 fokus vrednovanja i 

ocjenjivanja treba biti:

 na procesu učenja

 ne na naučenim 

činjenicama

 ne na samom 

konačnom proizvodu

 pisani rad, poster ili 

plakat, prezentacija, 

multimedijski rad ili 

simulacija u nekom 

računalnom programu



 kurikulumski aspekt podučavanja te vrednovanja i 

ocjenjivanja u nastavi Glazbene kulture i Glazbene 

umjetnosti

 ogleda se kroz tri temeljna pristupa koja su prisutna u svim 

domenama predmeta (Slušanje i upoznavanje glazbe, 

Izražavanje glazbom i uz glazbu, Glazba u kontekstu) i to 

su: 

 vrednovanje za učenje

 vrednovanje kao učenje 

 vrednovanje naučenoga



Vrednovanje za učenje

NE REZULTIRA OCJENOM - FORMATIVNO VREDNOVANJE

 vrednovanje za učenje odvija se tijekom procesa učenja i 

podučavanja i ima višestruku ulogu

 učitelj/nastavnik daje kvalitativne povratne informacije 

učenicima o razini usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda 

pomoću:

 praćenja, promatranja i bilježenja učeničkih aktivnosti 

 opažanja učenika prilikom skupnog ili individualnog rada 

 razgovora s učenikom



Vrednovanje kao učenje

NE REZULTIRA OCJENOM - FORMATIVNO VREDNOVANJE

 vrednovanje kao učenje podrazumijeva aktivno 

uključivanje učenika u proces vrednovanja uz podršku 

učitelja/nastavnika

 učenik provodi: 

 samoanalizu i samovrednovanje vlastitih kompetencija

 samoprocjenu vlastitog uspjeha

 procjenu uspješnosti drugih učenika

 kritičko vrednovanje glazbenog djela

 vrednovanje izvedbe glazbenog djela



Vrednovanje naučenoga

REZULTIRA OCJENOM - SUMATIVNO VREDNOVANJE 

 procjena usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda

 provodi se periodično

 nakon određene nastavne cjeline, odnosno obrazovnog 

razdoblja

 tehnike prikupljanja podataka su:

 usmeni i pisani oblici provjere

 samostalni i skupni radovi učenika

 bilješke o praćenju učeničkih aktivnosti



Elementi vrednovanja – u imeniku

 u svakom odgojno-obrazovnom ciklusu prisutna su dva elementa

 postoji mogućnost da učitelj/nastavnik samostalno uvede i treći 

element ocjenjivanja

 Obvezni elementi vrednovanja s obzirom na godinu učenja: 

 1. – 8. godina učenja u nastavi Glazbene kulture:

 Slušanje i poznavanje glazbe

 Izražavanje glazbom i uz glazbu 

 1., 2., 3. i 4. ili 1 i 2. godina učenja (ovisno o vrsti srednjoškolskog programa) 

u nastavi Glazbene umjetnosti:

 Slušanje i poznavanje glazbe

 Osnove glazbene umjetnosti



Donošenje zaključne ocjene

 ljestvica školskih ocjena 

od pet stupnjeva

 zaključna ocjena se 

izriče brojkom i 

riječju (nedovoljan 

– 1, dovoljan – 2, 

dobar – 3, vrlo 

dobar – 4, odličan –

5)

 zaključna ocjena ne 

mora biti aritmetička 

sredina



Odgojno-obrazovni ishodi i ocjenjivanje

 prvi korak u provedbi ocjenjivanja utemeljenog na 

ishodima je jasno odrediti što učenici moraju znati i 

biti sposobni učiniti nakon završenog školovanja

 treba prvo utvrditi koje informacije ili vještine 

učenik treba naučiti                      potrebno je 

definirati odgojno-obrazovne ishode

 odgojno-obrazovni ishodi su jasno iskazane 

kompetencije

 očekivana znanja, vještine i sposobnosti te 

vrijednosti i stavovi

 ocjena je najučinkovitija kada predstavlja 

usvojenost odgojno-obrazovnih ishoda



4. r. OŠ 
A. Slušanje i upoznavanje glazbe

- poznaje 3 – 10 skladbi

- temeljem slušanja razlikuje pojedine glazbeno-izražajne sastavnice

- tempo – brzo, umjereno, polagano; postupno ubrzavanje, postupno usporavanje; visina tona –

visoko, srednje, duboko; melodija – uzlazna, silazna, pjevna, postupna, skokovita; dinamika –

glasno, srednje glasno, srednje tiho, tiho; postupno glasnije, postupno tiše; boja/izvođači – jedan, 

više)

- prepoznavanje pojedinih glazbala/skupina glazbala i pjevačkih glasova/boje pjevačkih glasova 

(duboki, srednje visoki i visoki muški i ženski glas)

- oblik – uočavanje dijelova koji isto i različito zvuče

B. Izražavanje glazbom i uz glazbu

- sudjeluje u zajedničkoj izvedbi glazbe

- pjeva/izvodi najmanje 15 pjesama/brojalica tijekom godine

- izvodi glazbene igre uz pjevanje, slušanje glazbe i pokret uz glazbu

- sviranjem i/ili pokretom izvodi umjetničku, tradicijsku, popularnu ili vlastitu glazbu; sudjeluje u 

različitim glazbenim igrama i aktivnostima glazbenog stvaralaštva

C. Glazba u kontekstu

- na osnovu slušanja glazbe i aktivnog muziciranja prepoznaje različite uloge i vrste glazbe

- temeljem slušanja, pjevanja i plesa/pokreta upoznaje obilježja hrvatske tradicijske glazbe u 

vlastitoj sredini (lokalnoj zajednici)



5. r. OŠ 
A. Slušanje i upoznavanje glazbe

- poznaje 3 – 10 skladbi

- razlikuje pjevačke glasove te opaža njihovu izvedbenu ulogu (ženski, muški, dječji), 

poznavanje stručne terminologije (sopran, mezzosopran, alt, tenor, bariton, bas) i vrsti 

pjevačkih zborova

- razlikuje gudačka i trzalačka glazbala, skupinu glazbala, instrumentalne sastave i

orkestre te opaža izvedbenu ulogu glazbala

- temeljem slušanja glazbe razlikuje vokalnu, instrumentalnu i vokalno-instrumentalnu glazbu te

različite izvođačke sastave

- temeljem slušanja glazbe, razlikuje osnovne glazbene oblike (dvodijelni oblik, strofni oblik, 

trodijelni oblik, glazbenu periodu kao oblik).

B. Izražavanje glazbom i uz glazbu

- sudjeluje u zajedničkoj izvedbi glazbe

- pjeva/izvodi najmanje 15 pjesama/ tijekom godine

- sviranjem i/ili pokretom izvodi umjetničku, tradicijsku, popularnu ili vlastitu glazbu; sudjeluje 

u različitim glazbenim igrama i aktivnostima glazbenog stvaralaštva

C. Glazba u kontekstu

- na osnovu slušanja glazbe i aktivnog muziciranja prepoznaje različite uloge i vrste glazbe

- temeljem slušanja, pjevanja i plesa/pokreta upoznaje obilježja hrvatske tradicijske glazbe 

užeg zavičajnog područja



6. r. OŠ 

A. Slušanje i upoznavanje glazbe

- poznaje 5 – 12 skladbi

- razlikuje glazbala s tipkama, drvena i limena puhačka glazbala, skupinu glazbala,

instrumentalne sastave i orkestre te opaža izvedbenu ulogu glazbala

- temeljem slušanja glazbe razlikuje vokalnu, instrumentalnu i vokalno-instrumentalnu glazbu te

različite izvođačke sastave

- temeljem slušanja glazbe, razlikuje osnovne glazbene oblike (rondo, tema s varijacijama)

B. Izražavanje glazbom i uz glazbu

- sudjeluje u zajedničkoj izvedbi glazbe

- pjeva/izvodi najmanje 15 pjesama/ tijekom godine

- sviranjem i/ili pokretom izvodi umjetničku, tradicijsku, popularnu ili vlastitu glazbu; 

sudjeluje u aktivnostima glazbenog stvaralaštva

C. Glazba u kontekstu

- na osnovu slušanja glazbe i aktivnog muziciranja prepoznaje različite uloge i vrste glazbe

- temeljem slušanja, pjevanja i plesa/pokreta upoznaje obilježja hrvatske tradicijske glazbe 

šireg zavičajnog područja i glazbe najmanje jedne manjinske kulture



7. r. OŠ 
A. Slušanje i upoznavanje glazbe

- poznaje 5 – 15 skladbi

- razlikuje udaraljke s određenom i neodređenom visinom tona, skupinu glazbala i orkestre te 

opaža izvedbenu ulogu glazbala

- na temelju slušanja prepoznaje različite glazbene vrste (solo pjesma, glasovirska minijatura, 

suita, sonata, koncert, simfonija, simfonijska pjesma)

- temeljem slušanja glazbe razlikuje vokalnu, instrumentalnu i vokalnoinstrumentalnu glazbu te 

različite izvođačke sastave

- temeljem slušanja glazbe opisuje sonatni oblik

B. Izražavanje glazbom i uz glazbu

- sudjeluje u zajedničkoj izvedbi glazbe

- pjeva/izvodi najmanje 10 pjesama/ tijekom godine

- sviranjem i/ili pokretom izvodi umjetničku, tradicijsku, popularnu ili vlastitu glazbu; sudjeluje 

u aktivnostima glazbenog stvaralaštva

C. Glazba u kontekstu

- opaža međusobne utjecaje različitih vrsta glazba

- temeljem slušanja opisuje obilježja europske tradicijske glazbe; napomena: treba upoznati 

najmanje dva područja europske tradicijske glazbe



8. r. OŠ 

A. Slušanje i upoznavanje glazbe

- poznaje 5 – 15 skladbi

- slušno prepoznaje obilježja glazbe različitih glazbeno-stilskih razdoblja

- slušno i vizualno prepoznaje, razlikuje, opisuje i uspoređuje glazbeno-scenske (opera, opereta, 

mjuzikl, balet) i vokalnoinstrumentalne (oratorij, kantata) vrste

B. Izražavanje glazbom i uz glazbu

- sudjeluje u zajedničkoj izvedbi glazbe

- pjeva/izvodi najmanje 10 pjesama/ tijekom godine

- sviranjem i/ili pokretom izvodi umjetničku, tradicijsku, popularnu ili vlastitu glazbu; sudjeluje u 

aktivnostima glazbenog stvaralaštva

C. Glazba u kontekstu

- opisuje spajanje različitih vrsta glazbe (crossover)

- temeljem slušanja opisuje obilježja tradicijske glazbe geografski udaljenijih naroda/kultura

(Sjeverna Amerika, Južna Amerika, Afrika, Australija, Azija); napomena: treba upoznati 

najmanje dva područja/kontinenta



1. – 4. r. SŠ – četverogodišnji program
Odgojno-obrazovni ishodi u pojedinom razredu razlikovat će se ovisno o odabiru sinkronijskog ili 

dijakronijskog modela poučavanja.

A. Slušanje i upoznavanje glazbe

- poznaje 10 – 30 skladbi

- slušno prepoznaje i analizira glazbeno-izražajne sastavnice i oblikovne strukture u istaknutim skladbama klasične, tradicijske i 

popularne glazbe

– izvođači i izvođački sastavi: sve skupine glazbala i sva glazbala, pjevački glasovi, komorni sastavi (duo/duet, trio/tercet, 

kvartet, kvintet), sastav standardnog orkestra i sve vrste zborova.

– glazbeni oblici, glazbene i glazbeno-scenske vrste, različite skladbe: dvodijelni oblik, trodijelni i složeni trodijelni oblik, 

rondo, tema s varijacijama, sonatni oblik; suita, sonata,

koncert, simfonija, simfonijska pjesma, solo pjesma, glasovirska minijatura, fuga; oratorij/pasija, kantata, misa/ rekvijem; 

opera, opereta, mjuzikl, balet; glazba za scenu/ kazalište (eng. incidental music)

- slušno prepoznaje i analizira obilježja glazbeno-stilskih razdoblja te glazbenih pravaca i žanrova

– glazbeno-stilska razdoblja, pravci/pokreti i glazbeni žanrovi: srednji vijek, renesansa, barok, klasicizam  (bečka  klasika), 

romantizam; realizam, verizam, nacionalni stilovi;

impresionizam, ekspresionizam, neoklasicizam, minimalizam; spajanje različitih vrsta glazbe (crossover) i  prožimanje 

žanrova (fuzija)

– skladatelji : najmanje deset istaknutih skladatelja

- slušno prepoznaje i analizira obilježja hrvatske tradicijske glazbe i glazbi svijeta

B. Izražavanje glazbom i uz glazbu

- ostvaruje različite glazbene aktivnosti u skladu s vlastitim interesima i sklonostima (pjevanje,

sviranje, ples i pokret, stvaralaštvo i primjena IKT-a)

C. Glazba u kontekstu

- upoznaje glazbu u autentičnom, prilagođenom i virtualnom okružju

- opisuje susret s glazbom u autentičnom, prilagođenom i virtualnom okružju, koristeći određeni

broj stručnih termina te opisuje oblikovanje vlastitih glazbenih preferencija

- opisuje povijesni razvoj glazbene umjetnosti

– glazbeno-stilska razdoblja, pravci/pokreti i glazbeni žanrovi: srednji vijek, renesansa, barok, klasicizam (bečka klasika), 

romantizam; realizam, verizam, nacionalni stilovi; impresionizam, ekspresionizam, neoklasicizam, minimalizam; spajanje 

različitih vrsta glazbe (crossover) i prožimanje žanrova (fuzija)

– izvođači / izvođački sastavi: sve skupine glazbala i sva glazbala, pjevački glasovi, komorni sastavi (duo/duet, trio/tercet, 

kvartet, kvintet), sastav standardnog orkestra i sve vrste zborova

– glazbeni oblici, glazbene i glazbeno-scenske vrste: dvodijelni oblik, trodijelni i složeni trodijelni oblik, rondo, tema s 

varijacijama, sonatni oblik; suita, sonata, koncert, simfonija, simfonijska pjesma, solo pjesma, glasovirska 

minijatura, fuga; oratorij/pasija, kantata, misa/ rekvijem; opera, opereta, mjuzikl, balet; glazba za scenu/kazalište (eng.

Incidental music).

- razlikuje različite vrste glazbe i glazbene žanrove te opisuje njihove međusobne utjecaje i spajanja (crossover i fuzija)

- povezuje glazbenu umjetnost s ostalim umjetnostima



1. – 2. r. SŠ – dvogodišnji program
Odgojno-obrazovni ishodi u pojedinom razredu razlikovat će se ovisno o odabiru sinkronijskog ili 

dijakronijskog modela poučavanja.

A. Slušanje i upoznavanje glazbe

- poznaje 10 – 30 skladbi

- slušno prepoznaje i analizira glazbeno-izražajne sastavnice i oblikovne strukture u istaknutim skladbama klasične, tradicijske i 

popularne glazbe

– izvođači i izvođački sastavi: sve skupine glazbala i sva glazbala, pjevački glasovi, komorni sastavi (duo/duet, trio/tercet, kvartet, 

kvintet), sastav standardnog orkestra i sve vrste zborova

– glazbeni oblici, glazbene i glazbeno-scenske vrste, različite skladbe: dvodijelni oblik, trodijelni i složeni trodijelni oblik, rondo, tema s 

varijacijama, sonatni oblik; suita, sonata,

koncert, simfonija, simfonijska pjesma, solo pjesma, glasovirska minijatura, fuga; oratorij/pasija, kantata, misa/ rekvijem; opera, 

opereta, mjuzikl, balet; glazba za scenu/kazalište (eng. incidental music)

- slušno prepoznaje i analizira obilježja glazbeno-stilskih razdoblja te glazbenih pravaca i žanrova

– glazbeno-stilska razdoblja, pravci/pokreti i glazbeni žanrovi: srednji vijek, renesansa,  barok, klasicizam (bečka klasika),

romantizam; realizam, verizam, nacionalni stilovi; impresionizam, ekspresionizam, neoklasicizam, minimalizam; spajanje 

različitih vrsta  glazbe (crossover) i prožimanje žanrova (fuzija)

– skladatelji: najmanje deset istaknutih skladatelja

- slušno prepoznaje i analizira obilježja hrvatske tradicijske glazbe i glazbi svijeta

B. Izražavanje glazbom i uz glazbu

- ostvaruje različite glazbene aktivnosti u skladu s vlastitim interesima i sklonostima (pjevanje, sviranje, ples i pokret, stvaralaštvo i 

primjena IKT-a)

C. Glazba u kontekstu

- upoznaje glazbu u autentičnom, prilagođenom i virtualnom okružju

- opisuje susret s glazbom u autentičnom, prilagođenom i virtualnom okružju, koristeći određeni broj stručnih termina te opisuje

oblikovanje vlastitih glazbenih preferencija

- opisuje povijesni razvoj glazbene umjetnosti

-- glazbeno-stilska razdoblja, pravci/pokreti i glazbeni žanrovi: srednji vijek, renesansa, barok, klasicizam (bečka klasika), romantizam; 

realizam, verizam, nacionalni stilovi;

impresionizam, ekspresionizam, neoklasicizam, minimalizam; spajanje različitih vrsta glazbe (crossover) i prožimanje žanrova (fuzija)

– izvođači/izvođački sastavi: sve skupine glazbala i sva glazbala, pjevački glasovi, komorni sastavi (duo/duet, trio/tercet, kvartet, 

kvintet), sastav standardnog orkestra i sve vrste zborova

– glazbeni oblici, glazbene i glazbeno-scenske vrste: dvodijelni oblik, trodijelni i složeni trodijelni oblik, rondo, tema s varijacijama, 

sonatni oblik; suita, sonata, koncert, simfonija, simfonijska pjesma, solo pjesma, glasovirska minijatura, fuga; oratorij/pasija, 

kantata, misa/ rekvijem; opera, opereta, mjuzikl, balet; glazba za scenu/kazalište (eng. Incidental music)

- razlikuje različite vrste glazbe i glazbene žanrove te opisuje njihove međusobne utjecaje i spajanja (crossover i fuzija)

- povezuje glazbenu umjetnost s ostalim umjetnostima



Vrednovanje i ocjenjivanje -

permanentni proces

 učitelj/nastavnik tijekom svih nastavnih sati glazbe trebao bi pratiti 

napredak učenika

 vrednovanje treba biti integrirani dio svakog nastavnog sata, a ne 

izdvojeni čin

 svaka učenička aktivnost i njegova angažiranost pruža mogućnost 

vrednovanja

 vrednovanje u nastavi glazbe, ali i drugih predmeta, ne smije biti 

stresna situacija 

 u nastavi glazbe učitelj/nastavnik uzima u obzir i skrivene učinke 

nastave glazbe, tj. odnos prema predmetu, odnosno glazbi

 učitelj/nastavnik u nastavi glazbe vrednuje i uzima u obzir posjete 

učenika kazalištu i koncertima, sudjelovanje u glazbenim 

projektima, praćenje TV, radio i Internet glazbenih emisija i dr.



Vrednovanje i ocjenjivanje 
Slušanje i poznavanje glazbe

 mogućnost vrednovanja svih učenika bez obzira na 

razvijenost glazbenih sposobnosti

 možemo individualno ocjenjivati:

1. razine obrazovnih postignuća kod nastavnih tema 

upoznavanja glazbe te uočavanja glazbenih sastavnica

2. učenikovo zalaganje i njegovo ponašanje na 

nastavnom satu tijekom slušanja glazbe

 učitelj treba učenike motivirati za slušanje

 zadati zadatke neposredno prije slušanja koji se odnose na 

glazbene sastavnice

 učitelj bi također trebao uspostavljati osnovne estetske 

kriterije vrednovanja glazbe

 razvijati glazbeni ukus svojih učenika



Vrednovanje i ocjenjivanje 
Izražavanje glazbom i uz glazbu -

Pjevanje
 učenik ne smije dobiti negativnu povratnu informaciju, 

tj. nižu ocjenu ako pjeva netočno

 učitelj treba dati smjernice u čemu je učenik bio 

uspješan i kako će poboljšati svoju izvedbu

 mlađim učenicima treba omogućiti poticajno 

okruženje imajući u vidu da se u toj dobi glazbene 

sposobnosti intenzivno razvijaju 

 učenika koji je stidljiv i ne voli samostalno pjevati 

pratimo tijekom grupnog pjevanja

 pri ocjenjivanju pjevanja učenici ne trebaju znati tekst 

pjesme napamet

 to nije pravo glazbeno znanje



Vrednovanje i ocjenjivanje 
Izražavanje glazbom i uz glazbu –

Pjevanje i sviranje

 u aktivnom muziciranju učenika (pjevanju/sviranju) 

važniji je proces od krajnjeg odgojno-obrazovnog ishoda

 postignuće u tim aktivnostima ovisi o glazbenim 

sposobnostima koje utječu na razinu uspješnosti 

učenika

 pjevanje/sviranje nije nužno individualno ocjenjivati

 učenike s manje razvijenim glazbenim sposobnostima 

ne ocjenjujemo individualno već tijekom grupnog 

pjevanja/sviranja

 uspjeh u pjevanju/sviranju ovisi i o angažiranosti, tj. 

zalaganju učenika

 ocjenjujemo njihov odnos i angažiranost tijekom 

aktivnosti pjevanja/sviranja



Vrednovanje i ocjenjivanje 
Izražavanje glazbom i uz glazbu -

Glazbene igre i stvaralaštvo

 sve navedeno za aktivnosti pjevanja/sviranja 

vrijedi i za ove aktivnosti

 i ove aktivnosti nije nužno individualno 

ocjenjivati

 poticanje (glazbenog) stvaralaštva

 često se su nastavnoj praksi stvaralaštvo 

poistovjećuje s neglazbenim izričajem (npr. 

učeničko crtanje, osmišljavanje teksta, igranje 

s lutkama i dr.), no navedeno nije glazbeno 

stvaralaštvo



Vrednovanje i ocjenjivanje 
Izražavanje glazbom i uz glazbu -

Glazbeno pismo

 u slučaju da se 
sviranje ne provodi 
korištenjem 
instrumenata notno 
pismo treba 
upoznavati samo kao 
glazbeni fenomen

 informativno i to 
retrogradnim 
putem

 na razini 
prepoznavanja te 
se stoga ne 
ocjenjuje

 upoznavanje 
glazbenoga pisma 
treba shvaćati kao 
igru u kojoj će učenici 
uvidjeti osnove 
glazbene pismenosti

 usvajanje glazbene 
pismenosti za učenike 
općeobrazovnih škola 
jedino ima smisla ako 
se notno pismo usvaja 
za potrebe sviranja



Vrednovanje i ocjenjivanje 
Muzikološki sadržaji - povijest glazbe

 mogućnost vrednovanja svih učenika bez 

obzira na razvijenost glazbenih sposobnosti

 možemo individualno ocjenjivati

 muzikološki sadržaji (oblici, vrste, skladatelji, 

glazbeni folklor, …) i povijesne činjenice 

upoznaju se na osnovu slušanja glazbe

 muzikološki sadržaji koji se ocjenjuju trebaju 

biti rezultat slušnog upoznavanja glazbe

 ako se muzikološki sadržaji i povijesne činjenice 

ne upoznaju nakon glazbe, već prije glazbe, onda 

je takvo znanje verbalizam koje nije pravo 

znanje i njemu nije mjesto u općeobrazovnoj 

školi



 prijedlozi formativnog i sumativnog vrednovanja nalaze se na:

 https://tptmusiccrew.com/formative-assessment-strategies-music-

classroom/

 https://www.smartmusic.com/blog/music-assessment-strategies/

 https://www.smartmusic.com/blog/using-formative-assessment-

music-classroom/

 https://victoriaboler.com/blog/assessment-in-the-music-room-part-1

 https://victoriaboler.com/blog/2017/2/5/assessment-in-the-music-

room-part-2

 https://www.janinesmusicroom.com/10-fun-formative-

assessments.html

 https://www.pinterest.com/SallysSongs/music-class-assessment-

tools/

Prijedlozi formativnog i sumativnog 

vrednovanja u nastavi glazbe

https://tptmusiccrew.com/formative-assessment-strategies-music-classroom/
https://www.smartmusic.com/blog/music-assessment-strategies/
https://www.smartmusic.com/blog/using-formative-assessment-music-classroom/
https://victoriaboler.com/blog/2017/2/5/assessment-in-the-music-room-part-2
https://victoriaboler.com/blog/2017/2/5/assessment-in-the-music-room-part-2
https://www.janinesmusicroom.com/10-fun-formative-assessments.html
https://www.pinterest.com/SallysSongs/music-class-assessment-tools/


ISTRAŽIVANJE

Istraživački cilj

 Cilj istraživanja bio je doznati stavove učenika i učitelja o

vrednovanju i ocjenjivanju u nastavi Glazbene kulture, utvrditi

moguću povezanost sociodemografskih varijabla i mišljenja

učitelja i učenika te na koji način se provodi ocjenjivanje u

nastavi Glazbene kulture.



Istraživanje je polazilo od tri 

hipoteze

 H1: Postoje značajne statističke razlike u stavovima između

učitelja i učenika prema vrednovanju i ocjenjivanju u

nastavi Glazbene kulture.

 H2: Učitelji i učenici smatraju da razvijenost glazbenih

sposobnosti učenika utječe na vrednovanje i ocjenjivanje u

nastavi Glazbene kulture.

 H3: Postoji značajna povezanost sociodemografskih varijabla

i mišljenja učitelja i učenika o vrednovanju i ocjenjivanju u

nastavi Glazbene kulture.



METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

Uzorak i postupak prikupljanja podataka

 Istraživanje: 

 tijekom 2019. godine

 Ispitanici: 

 269 ispitanika 

 30 osnovnoškolskih učitelja Glazbene kulture i 239 učenika osmih razreda 

u šest osnovnih škola od kojih se četiri nalaze u urbanom, a dvije u 

ruralnom području

 Mjesto: 

 Osječko-baranjska i Požeško-slavonska županija







Instrument
 Upitnik o vrednovanju i ocjenjivanju u nastavi Glazbene

kulture 1

 za učitelje Glazbene kulture – 18 čestica

 upitnik se sastojao od pitanja i tvrdnji kojima su se htjela
doznati

 sociodemografska obilježja ispitanika (spol, područje na kojem se
škola nalazi, duljina radnog staža, stručna sprema)

 procjenu učitelja o načinima vrednovanja i ocjenjivanja učenika s
obzirom na različite aktivnosti i sadržaje nastave te glazbene
sposobnosti učenika

 Upitnik o vrednovanju i ocjenjivanju u nastavi Glazbene
kulture 2

 za učenike osmih razreda – 21 čestica

 bio je gotovo identičan upitniku za učitelje

 s tom razlikom da se od učenika htjelo još doznati polaze li neku
školsku ili izvanškolsku glazbenu aktivnost te kako se osjećaju
tijekom ocjenjivanja



Rezultati
Što vrednujete (Što tvoj učitelj vrednuje) u 

nastavi Glazbene kulture? 





Kako ocjenjujete (tvoj učitelj ocjenjuje) 

pjevanje učenika?



Kako ocjenjujete (tvoj učitelj ocjenjuje) 

sviranje učenika?



Kako ocjenjujete (tvoj učitelj ocjenjuje) 

slušanje glazbe? 



Kako ocjenjujete (tvoj učitelj ocjenjuje) 

glazbeno stvaralaštvo učenika?



Kako ocjenjujete (tvoj učitelj ocjenjuje) 

glazbene igre?



Kako ocjenjujete (tvoj učitelj ocjenjuje) 

elemente glazbene pismenosti?



Kako ocjenjujete (tvoj učitelj ocjenjuje) 

muzikološke sadržaje?



Kako provodite (tvoj učitelj provodi) 

ocjenjivanje?



Izdvojite aktivnost ili sadržaj koji je najbitniji 

pri zaključivanju ocjene iz Glazbene kulture!





Trebaju li učenici imati razvijene glazbene 

sposobnosti za ocjenu odličan?



Pri ocjenjivanju učenika sebe smatram: … 

Tvoj učitelj je pri ocjenjivanju: …



Što najčešće ocjenjujete (tvoj učitelj ocjenjuje) 

u nastavi Glazbene kulture?





Koje su najčešće ocjene kojima ocjenjujete 

(tvoj učitelj ocjenjuje) učenike u nastavi 

Glazbene kulture? 



Kako se osjećaš za vrijeme ocjenjivanja u 

nastavi Glazbene kulture? – dodatno pitanje 

za učenike



Provjera hipoteza



H1 Postoje značajne statističke razlike u stavovima između učitelja

i učenika prema vrednovanju i ocjenjivanju u nastavi Glazbene

kulture. - prihvaća se



Trebaju li učenici imati razvijene 

glazbene sposobnosti za ocjenu

odličan?

 UČITELJI

 bitno da se učenik trudi i želi napredovati;

 nismo u glazbenoj školi, prema tome nisu svi učenici nadareni za 
glazbu;

 bitna je aktivnost;

 nismo svi stvoreni s istim predispozicijama, ali ih možemo 
razvijati;

 kod učenika se uvijek mogu pronaći glazbene sposobnosti u jednom 
od elemenata;

 djeca s teškoćama ne mogu zadovoljiti zahtjeve kao učenici 
redovne populacije;

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

 dijete koje uživa u glazbi, a nema razvijene glazbene sposobnosti, 
rado ju sluša, osjeća, ponekad daje više nego ono kod kojeg su 
glazbene sposobnosti razvijene



 UČENICI

 za najbolju ocjenu treba dobro vladati predmetom;

 mislim da se ocjena treba zaključiti prema trudu i radu učenika 

na satu;

 nemaju svi razvijene glazbene sposobnosti;

 ako se učenik trudi treba dobiti odličan, nisu svi nadareni za 

glazbu;

 nismo svi jednaki;

 ako učenik ne zna, zašto bi dobio 5?;

 ne trebaju, jer je to dar koji nema svaka osoba;

 učenik ne mora imati određene sposobnosti, već je bitno samo da 

se trudi i zalaže za glazbeni;

 zato što ako se trudimo možemo zaraditi dobru ocjenu



 42,7 % (N=102) učenika i 10 % (N=3) učitelja izjavila su kako je

za ocjenu odličan potrebno imati razvijene glazbene

sposobnosti

 u Kurikulumu se navodi da učenike s manje razvijenim

glazbenim sposobnostima učitelj ne ocjenjuje individualno već

tijekom skupnog muziciranja, tj. vrednovanje naučenoga

(brojčano ocjenjivanje) treba se temeljiti na njegovu odnosu

prema aktivnosti i uključenosti u aktivnost

 H2 Učitelji i učenici smatraju da razvijenost glazbenih

sposobnosti učenika utječe na vrednovanje i ocjenjivanje

u nastavi Glazbene kulture. - ne prihvaća se

 više od polovice učenika i većina učitelja se ne slaže s ovom

tvrdnjom



 s ciljem provjere hipoteze

H3 Postoji značajna povezanost sociodemografskih varijabla i

mišljenja učitelja i učenika o vrednovanju i ocjenjivanju u

nastavi Glazbene kulture

 uspoređena su mišljenja ispitanika o različitim aspektima

vrednovanja i ocjenjivanja s obzirom na sociodemografske

varijable



 područje na kojem se nalazi škola pokazalo se najvažnijim

prediktorom stavova učenika o ocjenjivanju i vrednovanju u

nastavi Glazbene kulture

 učenici onih škola koje se nalaze u ruralnom području, za razliku od učenika

iz urbane sredine, u većoj mjeri smatraju kako je učitelj strog pri

ocjenjivanju, da češće ocjenjuje usmeno i tijekom cijelog nastavnog sata te

osjećaju strah i stres pri ocjenjivanju

 spol se pokazao važnim prediktorom osjećaja stresa pri

ocjenjivanju

 19 % (N=20) učenica smatra kako je ocjenjivanje stresno za razliku od 8,3 %

(N=11) učenika (p<0,05)

 učenici koji ne pohađaju školski zbor (N=200; 84 %)

 u većoj mjeri osjećaju strah pri ocjenjivanju (N=29; 14,5 %), dok se nijedan

»zboraš« o ovoj tvrdnji nije potvrdno izjasnio (p<0,05)

 za razliku od učenika, kod učitelja

 nijedna sociodemografska varijabla nije se pokazala značajnim prediktorom

stavova o vrednovanju i ocjenjivanju u nastavi glazbe

 djelomično prihvaćena hipoteza H3



Zaključak

 istraživanje je dalo uvid u mišljenja učitelja i učenika o vrednovanju i

ocjenjivanju u nastavi Glazbene kulture

 za potpunije sagledavanje problematike moglo bi poslužiti neko buduće

istraživanje koje bi uključilo i sustavno promatranje nastave

 time bi se vjerojatno dobila objektivnija slika vrednovanja i ocjenjivanja u

nastavi Glazbene kulture

 vrednovanje i ocjenjivanje u odgojno-obrazovnom procesu dokimološki je

problem koji će uvijek otvarati nova pitanja i potragu za novim

strategijama i tehnikama koje će pomoći učiteljima doći do objektivne

ocjene

 vrednovanje i ocjenjivanje u nastavi Glazbene kulture i Glazbene

umjetnosti je, zbog specifičnosti umjetničkog područja, neprestano

izloženo propitivanju i osmišljavanju novih tehnika pri donošenju ocjene

 glazbeni pedagozi trebali bi težiti tome da ocjena bude poticaj učenicima

za veću aktivnost u nastavi koja će posredno potaknuti razvijanje

glazbenih sposobnosti učenika i interes za kvalitetnu glazbu.



Hvala na pozornosti!


