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Pedagoška nastojanja
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Glazbena 
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Glazbena umjetnost

SVRHA:

• Obrazovati i odgojiti 

poznavatelje osnovnih 

značajki glazbe

• Poticati posjećivanje 

umjetničkih događanja

• Odgojiti aktivnog sudionika 

u glazbenom životu svoje 

okoline

CILJ:

• Svojevrstan odgoj 

mladeži u kulturi

• Odgajanje poznavatelja 

temeljnih značajki glazbe

• Odgoj aktivnog sudionika 

u glazbenom životu

Nastavni program za gimnazije, 

Ministarstvo kulture i prosvjete: Zagreb

Obavezni dio programa za opću, jezičnu, klasičnu i 

prirodoslovno-matematičku gimnaziju 

Nastavni program   nastavak i svojevrsna nadogradnja 

učenikova glazbenog obrazovanja i ukusa (MKP, 1994)



Pregled povijesti glazbe

1. RAZRED

2. RAZRED

3. RAZRED

4. RAZRED

Od početaka do renesanse

Barok i klasicizam

Od romantizma do impresionizma

Glazba 20. stoljeća

Od početaka do renesanse

+

Barok i klasicizam

Od romantima do impresionizma

+

Glazba 20. stoljeća

1. RAZRED

2. RAZRED



Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbena 

kultura za osnovne škole i Glazbena umjetnost za gimnazije u 

Republici Hrvatskoj (MZO, 2019) 

Svrha i opis predmeta 

glazbena umjetnost je ključna 

za kvalitetan, skladan i 

cjelovit razvoj pojedinca

ostvaruju se temeljne 

odgojno-obrazovne 

vrijednosti

i opći ciljevi  odgoja i 

obrazovanja (estetski odgoj, 

kreativnost, razvoj glazbenih 

sposobnosti, svijest o 

kulturno-povijesnoj baštini)

„Naglasak se stavlja na susret učenika s glazbom, dok verbalne 

informacije proizlaze iz glazbe“ (MZO, 2019, 2)



Učenje i podučavanje se 

prilagođava interesima i 

sposobnostima učenika.

Podrazumijeva visoki 

stupanj slobode u 

organizaciji nastave.

Psihološko načelo
Sudjelovanjem u glazbenim 

aktivnostima učvršćuje se odnos s 

glazbom

Kulturno-estetsko načelo
Susret učenika s glazbom razvoj 

glazbenog ukusa i stava o glazbi

Načelo interkulturalnosti
Upoznavanje glazbe vlastite i drugih 

kultura, naroda, regija i običaja

Načelo sinkroničnosti
Glazba je u središtu i promatra se sa 

svih aspekata

NASTAVA GLAZBE

Suvremena i učenicima 

zanimljiva nastava OTVORENA

Domene i odgojno-obrazovni ishodi 

predmeta koji su međusobno povezani i 

nadopunjuju se.

Nastava glazbe je čvrsto povezna s 

ostalim umjetničkim područjima. 

Poželjne korelacije s drugim 

predmetima, područjima i 

međupredmetnim temama.



Domene predmeta Glazbena kultura/Glazbena umjetnost

a) Slušanje i 

upoznavanje glazbe

c) Glazba u kontekstu

b) Izražavanje

glazbom i uz glazbu

Prednjači nad ostalim domenama

Odnosi se na upoznavanje glazbe pomoću audio i videozapisa

Odnosi se na mogući neposredni susret učenika s glazbom

„Aktivnim slušanjem glazbe učenici će upoznati glazbu različitih vrsta, stilova, 

pravaca i žanrova, steći znanje o glazbeno-izražajnim sastavnicama i različitim 

razinama organizacije glazbenog djela te doživjeti, upoznati, razumjeti i naučiti 

vrednovati glazbu“ (MZO, 2019, 4)



NASTAVA GLAZBE

Prvi i drugi 

razred OŠ

Treći, četvrti i peti razred OŠ

Šesti, sedmi i osmi razred OŠ

Srednja škola

Odnosi zastupljenosti domena u odgojno-obrazovnoj vertikali (MZO, 2019)

SREDNJA ŠKOLA  U jednakoj mjeri zastupljene su domena a) Slušanje i  

upoznavanje glazbe i domena c) Glazba u kontekstu

 Domena b) Izražavanje glazbom i uz glazbu ostvaruje se                       

prema interesima i željama učenika



Kurikulum (2019)

• sinkronijski model

• dijakronijski model

Otvoreni 
kurikulum



DIJAKRONIJSKI MODEL NASTAVE GLAZBE

MNOŠTVO ZNANJA  O GLAZBI 

 značajke glazbenih stilova i pravaca 

(detaljne biografije skladatelja)

NEGATIVAN 

MOTIVACIJSKI 

UTJECAJ NA 

UČENIKE

Povijesni pristup 

obrade sadržaja

Preobilnost  

teorijskih podataka

Nema dovoljno prostora za AKTIVNO SLUŠANJE



SINKRONIJSKI MODEL 

NASTAVE GLAZBE

Rijetko se 

upotrebljava u nastavi 

Glazbene umjetnosti

Zahtjeva od nastavnika 

angažiraniji i temeljitiji 

dodatni trud (Škojo, 2016).

NASTAVA GLAZBE 

zanimljivija, kreativnija, 

inovativnija i bolja

Temelji se na višekratnom slušanju 

glazbe i na formalnoj analizi glazbenih 

oblika i vrsta koji se obrađuju kao 

istovremena usporedba glazbenih 

značajki različitih stilskih razdoblja.

GLAZBA JE NA 

PRVOM MJESTU



Slušanje s namjerom da se 

glazbeno djelo upozna i doživi 

kao umjetnost te će ona sama po 

sebi djelovati na slušatelja 

uspostavljajući i razvijajući 

glazbeni ukus.

AKTIVNO SLUŠANJE

OTVORENI 

MODEL/KURIKULUM

Važnost se stavlja na 

susret učenika sa samom 

glazbom.

Odabir nastavnog 

sadržaja  odabir 

skladbi za slušanje

Odgojno-obrazovni ishodi 

ovisit će o odabiru 

dijakronijskog ili 

sinkronijskog modela 

poučavanja



SLUŠANJE I UPOZNAVANJE GLAZBE

1.) Učenik upoznaje određeni broj skladbi

2.) Učenik slušno prepoznaje i analizira glazbeno-izražajne sastavnice i         

oblikovne strukture u istaknutim skladbama umjetničke,     

tradicijske i popularne glazbe

3.) Učenik slušno prepoznaje i analizira obilježja glazbeno-stilskih razdoblja 

te glazbenih pravaca i žanrova

4.) Učenik slušno prepoznaje i analizira obilježja hrvatske tradicijske glazbe i 

glazbe svijeta



AKTIVNO, USMJERENO I 

VIŠEKRATNO SLUŠANJE

GLAZBENO DJELO = SREDSTVO 

UPOZNAVANJA

 Učenik se upoznaje s glazbeno-

izražajnim sastavnicama, glazbenim 

oblicima i glazbenim vrstama
 Upoznaje obilježja 

glazbenih djela visoke kulture 

i tradicijskih kultura

 Otvaraju se brojne 

mogućnosti za estetski odgoj

Muzikološki sadržaji se 

upoznaje na temelju slušanja

GLAZBENO DJELO

 Potrebana je najbolja 

moguća kvaliteta što se odnosi 

na tehničku i izvedbenu 

komponentu

 Dopustiti učenicima 

slobodno kretanje tijekom 

slušanja skladbe

 Trebaju se upoznati s djelima 

različitih razdoblja, stilova, vrsta i 

žanrova = razvoj estetskog i 

kritičkog doživljavanja glazbe, 

razvoj glazbenog ukusa

Sadržaj slušanja  sadržaj rada u glazbenoj nastavi

Sva znanja i spoznaje o glazbi učenici moraju upoznati 

upravo slušanjem.



AKTIVNO

VIŠEKRATNO
Što se češće susrećemo i 

upoznajemo s umjetničkom 

glazbom, ona će nas svaki put 

iznova dotaknuti i zaintrigirati, 

uvesti nas u drugu dimenziju, 

obogatiti novim znanjima i 

vještinama te omogućiti 

otkrivanje novih emocija (Vidulin 

i Martinović, 2015).

Glazba je umjetnost trenutka  jednokratno slušanje nije dovoljno

Za doživljaj, upoznavanje i 

upamćivanje glazbenog 

djela skladbu treba 

slušati više puta tijekom 

sata i školske godine 

(Senjan, 2018).



KRTIČKO MIŠLJENJE

„Cilj je sustavnim i kvalitetnim 

radom odgojiti i obrazovati učenike 

kao poznavatelje i kompetentne 

slušatelje glazbe koji će biti sposobni 

kritički promišljati o glazbi kojom su 

svakodnevno okruženi“  

(Vidulin i Martinović, 2015, 576).

Upoznavanje umjetničke 

glazbe, ali i tradicijske, 

popularne, jazz, etno glazbe, 

interkulturalne, glazbe 

medija, filmske glazbe...

Razvija se samostalno shvaćanje skladbe, izražavat će se 

stručnim glazbenim jezikom, težit će uključivanju glazbe s 

kojom se susreo u nastavi i u svoje slobodno vrijeme.



AKTIVNO I POZORNO 

SLUŠANJE
Potrebno je pravilno vođenje 

kroz slušanje glazbenog djela

1. Priprava za slušanje

 mora biti metodički i didaktički odgovarajuća

 treba pustiti da „glazba govori sama o sebi”

 zadati zadatke za slušanje prikladne učenicima

 uočavanje glazbenih sastavnica: izvođači, tempo, dinamika, ritam, 

mjera, tema, slog, ugođaj, jezik...

2. Doživljaj glazbenog djela  vrlo jednostavna glazbena analiza

3. Shvaćanje i zapažanje  emocionalna stanka

4. Izražavanje dojmova i prosuđivanje  pravilno metodički vođen 

razgovor o odslušanom djelu

Analiza odslušanog glazbenog djela mora ići do onih detalja do kojih se 

može doprijeti samo slušanjem (Šulentić Begić, 2012).



GLAZBENI UKUS

Složeno i kompeksno područje 

jer je istovremeno usmjeren na 

široko područje glazbe i na 

područje ukusa koji je svojstven 

svakoj osobi (Senjan, 2018).

GLAZBENO-ESTETSKI 

ODGOJ

Razvoj i oblikovanje 

glazbenog ukusa  slušanje 

i analiza glazbe te odlasci na 

koncerte umjetničke glazbe

GLAZBENI UKUS

Razvoj tehnologije 

 učinkovitija suradnja između učenika i 

nastavnika

 potiće samostalni rad učenika, lakše upoznavanje 

sadržaja, uspješnije učenje uočavanjem, 

istraživanjem ili rješavanjem problema

Glazba je pristupačnija 

nego ikada prije



MLADI DANAS

Mala zainteresiranost za 

kulturu, umjetnost i 

umjetničku glazbu

Naklonjeni trenutnoj 

glazbenoj atrakciji, 

izvođačima ili stilovima

Mladi postaju pasivni potrošači 

ponuđenog  pasivni 

slušatelji glazbe

Mediji  utječu na glazbeni 

ukus, ali nemaju odgojnu 

ulogu kao što je glazba u 

nastavi

GLAZBA U NASTAVI

Današnja nastava teži razvoju kulturno-

umjetničkog identiteta kod učenika

Škola ima zadatak osposobiti učenike za 

uočavanje, doživljavanje, ostvarivanje i 

vrjednovanje lijepoga

Svaki će učenik drugačije reagirati na glazbeno 

djelo te će se svačiji glazbeni ukus drugačije 

razvijati



KOMPETENCIJE NASTAVNIKA GLAZBENE UMJETNOSTI 

ZA ORGANIZIRANJE AKTIVNOG SLUŠANJA GLAZBE

NASTAVNIK
Promjene na području 

odgoja i obrazovanja
(u skladu sa zahtjevima modernog društva)

Stalni izazovi:

kako osmisliti i realizirati načine podučavanja

dovesti učenike do ostvarenja najpovoljnijih ishoda učenja

(Škojo, 2016)

OTVORENI 

MODEL/KURIKULUM 

NASTAVE GLAZBE

Psihološko načelo
Odabir nastavnog sadržaja 

prema učenikovim željama
Kulturno-estetsko 

načelo
Poticati razvijanje 

glazbenog ukusa

SLUŠANJE 

GLAZBE



Na nastavniku je veliki zadatak i 

odgovornost na koji će način učenici 

prihvatiti glazbeno djelo te hoće li im 

ono biti poticaj za daljnje slušanje.

Potrebno je adekvatno i stručno vođenje 

tijeom slušanja kako glazba ne bi „projurila” 

mimo njihovih ušiju (Rojko, 2012).

Moraju naučiti učenike 

kako slušati i što slušati

Tijekom slušanja, nastavnici takođe slušaju glazbeno djelo, ali potrebno je 

stalno usmjeravati učenikovu pažnju na glazbene sastavnice koje treba uočiti.



ZAKLJUČAK

Aktivno slušanje glazbe postiže se uvođenjem suvremenih i inovativnih metoda učenja i 
podučavanja. U središtu nastave glazbe treba biti upravo sama glazba te učenički doživljaj i 
proživljavanje istoga. 

Sva znanja i sve spoznaje o glazbi moraju dolaziti iz same glazbe, a učenik analizira i upoznaje 
glazbeno djelo do onih detalja do kojih može doprijeti samo slušanjem. 

Kroz nastavu glazbe teži se i odgoju kritičkog slušatelju koji će naučiti procjenjivati i vrednovati 
glazbeno djelo. Kao takav poznavatelj glazbe, učenik će moći biti aktivni sudionik života svoje 
sredine, razvijat će mu se glazbeni ukus te će posjećivati kulturna glazbena i druga događanja. 

Kako bi aktivno slušanje bilo što uspješnije, potrebno ga je pravilno metodički oblikovati i voditi 
od stane nastavnika, odnosno usmjeriti pozornost učenika na glazbeno djelo pomoću raznih 
metodičkih postupaka. 
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