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Povod izlaganju – online nastava 

glazbe/nastava glazbe na daljinu

 kod izrade prezentacija namijenjenih online nastavi 

glazbe/nastavi glazbe na daljinu u općeobrazovnim školama

treba imati u vidu sljedeće:

 cilj prezentacije je upoznavanje glazbe i njezinih značajki 

pomoću audio i video zapisa

 opisivanje glazbe i upoznavanje povijesnih činjenica 

slijedi nakon audio i video zapisa, a ne obrnuto



Kako se (najčešće) sluša glazba?

 https://vimeo.com/99799865

 glazba nas danas prati svuda

 slušamo je pri vožnji, pri kupovini, 
pri učenju, ...

 u takvim prilikama najčešće se 
sluša pasivno i to glazbu koju 
je odabrao netko drugi

 rjeđe se sluša glazba prema 
vlastitom odabiru

https://vimeo.com/99799865


Što se najčešće sluša?

 Huzjak (2010) 

 velika većina ljudi „sluša“ samo 

ono na što su naviknuti 

 navike se i stvaraju jer se na 

tv-u i radio stanicama kroz 

određeno se razdoblje 

neprekidno emitiraju iste 

skladbe, mnogo puta dnevno

 čestim slušanjem kod slušatelja 

dolazi do efekta prepoznavanja, 

zbog čega se određena skladba 

počinje nekomu sviđati

 na taj način mediji utječu na 

glazbenu preferenciju 

pojedinca odnosno na njegov 

glazbeni ukus

mediji

glazbene 
preferencije

glazbeni 
ukus



Glazbena preferencija /glazbeni ukus

Preferencija je davanje prednosti, ili prvenstva, iskazivanje 
sklonosti, tj. preferirati znači više voljeti. 

• Glazbena preferencija je davanje prednosti određenoj vrsti 
glazbe.

Ukus je smisao za lijepo, sposobnost osjećaja za umjetnički 
vrijedno, mogućnost suđenja o estetskim predmetima. 

• Glazbeni ukus je smisao za lijepu (kvalitetnu) glazbu, tj. 
sposobnost prepoznavanja lijepe (kvalitetne) glazbe.



Osobnost pojedinca i glazbena preferencija

(Popović, 2006)

Osobnost 

Glazbena 

preferencija

heavy metal

pop

hip-hop

soul 

blues

umjetnička glazba

jazz

elektronska

funk  

rock

religiozna glazba 

impulzivni,

spontani

perfekcionisti,

distancirani, 

samopouzdani

oprezni, 

racionalni,

velikodušni



Glazbena preferencija i doživljaj osobnosti 

(Rentfrow i sur., 2009) 

Glazbena 

preferencija

Doživljaj

osobnosti

jazz 
umjetnička 

glazba 
rock 

maštoviti,

miroljubivi,

ljubazni,

otvoreni 

tihi,

ljubazni,

odgovorni,

inteligentni

buntovnici,

neodgovorni,

emocionalno

nestabilni 

pop rap 
elektronska 

glazba 

konvencionalni,

mirni,

lakovjerni

sportaši,

samoljubivi,

neorganizirani 

nervozni 



Glazbeni ukus/preferencija i odgoj

 na glazbeni ukus/preferenciju 

utječemo i odgojem koji je dio 

šireg procesa socijalizacije

 aktivni izvori socijalizacije

 roditelji, braća, učitelji, 

vršnjaci

 pasivni izvori socijalizacije

 knjige, udžbenici i mediji 

odgoj -

socijalizacija

roditelji

braća

učitelji

vršnjaciknjige

udžbenici

mediji



Odgojni utjecaji

 u tijeku odrastanja mijenja 

se prisutnost i važnost 

pojedinih izvora 

socijalizacije, tj. odgojnog 

utjecaja

 u najranijem djetinjstvu -

obitelj

 na početku školovanja -

učitelj

 u doba adolescencije -

vršnjaci i mediji

obitelj učitelj
vršnjaci

mediji



Škola i estetski odgoj - kritičko mišljenje

 djeca i mladi su u slobodnom 

vremenu primarno izloženi 

utjecaju medija

 ne možemo utjecati na medije

 na školi je, odnosno nastavi 

Glazbene kulture i 

Glazbene umjetnosti, da 

slušanjem kvalitetne glazbe 

pokuša utjecati na glazbeni ukus 

učenika

 škola bi trebala estetski 

odgajati

škola

estetski 
odgoj

kritičko 
mišljenje



Zadaci estetskog odgoja?

 zadaci su estetskog odgoja:

 razvoj sposobnosti:

 opažanja

 doživljavanja

 vrednovanja

 ostvarivanja lijepog

zadaci 
estetskog 

odgoja

opažanje

doživljavanje

vrednovanje

ostvarivanje



Opažanje, doživljavanje, vrednovanje 

glazbenih djela?!

 učenik bi morao poznavati 

glazbena djela tako da ih opaža, 

doživljava i vrednuje:

 glazbena djela prošlosti i 

sadašnjosti, tradicijsko glazbeno 

stvaralaštvo vlastitoga i drugih 

naroda

 isto kao književna i likovna djela

 mnoga istraživanja (Gardner 1973, 

Castell 1982, May 1985, Sloboda 

1985) utvrdila su da se na estetsku 

osjetljivost može utjecati već od 

najranijeg djetinjstva



Središnje područje nastave glazbe u općeobrazovnoj 

školi: slušanje glazbe ili aktivno muziciranje?

(Adorno, 1972)

 umjetnički senzibilitet za 
književnost ne stječe se pisanjem 
pisanih sastavaka već čitanjem 
književnih djela

 senzibilitet za likovna umjetnička 
djela ne stječe se 
slikanjem/crtanjem već 
promatranjem likovnih umjetničkih 
djela

 glazbeni ukus se NE može stjecati 
jednostavnim aktivnim 
muziciranjem (pjevanjem, 
sviranjem dječjeg instrumentarija), 
nego prvenstveno slušanjem 
glazbe

Slušanje 
glazbe

Aktivno 
muziciranje

Glazbeni ukus



Umjetnički (glazbeni) ukus = Stav

 umjetnički (glazbeni) 

ukus

 stav stečen na osnovi 

odgovarajućeg umjetničkog 

iskustva

 slušanja glazbe

 promatranja likovnih 

djela

 čitanja književnih 

tekstova

 gledanja filmova, itd



Nastava glazbe i glazbeno-estetski odgoj 

 2006.  - najveći pozitivan 

pomak u slušanju glazbe 

(HNOS)

 slušanje i upoznavanje glazbe u 

okviru otvorenog modela

nastave glazbe postalo 

obvezatnom i središnjom 

aktivnosti

 2019. - Kurikulum GK / GU

 slušanje i upoznavanje glazbe i 

dalje obvezna aktivnost u 

okviru otvorenog kurikuluma

 glazbeni ukus, tj. kritički odnos prema glazbi stječe 

se slušanjem kvalitetne glazbe



Odnos domena u odgojno-obrazovnim 

ciklusima (Kurikulum, 2019)

DOMENA A: SLUŠANJE I UPOZNAVANJE GLAZBE

DOMENA B: IZRAŽAVANJE GLAZBOM I UZ GLAZBU

DOMENA C: GLAZBA U KONTEKSTU

A: Slušanje i upoznavanje glazbe
- obvezna domena u okviru 

otvorenoga kurikuluma nastave 
glazbe.

B: Izražavanje glazbom i uz glazbu –
otvoreni kurikulum pruža mogućnost 

stavljanja naglaska na neku od aktivnosti 

(pjevanje, sviranje, glazbene igre, glazbeno 

stvaralaštvo, pokret uz glazbu).



Domena  A: Slušanje i upoznavanje glazbe 

(Kurikulum, 2019)

 Ishodište domene A je upoznavanje glazbe pomoću audio i 

videozapisa te mogući neposredni susret učenika s 

glazbom.

 Aktivnim slušanjem glazbe učenici će: 

 upoznati glazbu različitih vrsta, stilova, pravaca i žanrova,

 steći znanja o glazbeno-izražajnim sastavnicama i različitim 

razinama organizacije glazbenog djela te 

 doživjeti, upoznati, razumjeti i naučiti vrednovati glazbu. 



Kurikulum (2019) i estetski odgoj
• „Kulturno-estetsko načelo 

• – izravnim ili neizravnim susretom s glazbenim ostvarenjima učenici razvijaju glazbeni  

ukus, stječu kriterije za vrednovanje glazbe i sposobnost izražavanja vlastitih stavova o 

glazbi.” (2019, 2)

 „Odgojno-obrazovni ciljevi učenja i poučavanja 

… potaknuti razvijanje glazbenoga ukusa i kritičkoga mišljenja…” (2019, 3)

 „Aktivnosti u nastavi glazbe

 Slušanje i upoznavanje glazbe pruža brojne mogućnosti za estetski odgoj učenika. … 

Učenike treba upoznati s glazbenim djelima različitih razdoblja, stilova, vrsta i žanrova, kako 

bi se uspostavila vrijednosna mjerila za estetsko i kritičko doživljavanje glazbe i kod učenika 

razvio glazbeni ukus.” (2019, 34)

 „Vrednovanje kao učenje

 U svrhu estetskog odgoja učenika i oblikovanja vrijednosnih kriterija od iznimne je važnosti 

naučiti vrednovati glazbeno djelo …

 – kritičko vrednovanje glazbenog djela, uz primjenu utvrđenih estetskih kriterija” (2019, 36)



4. r. OŠ (Kurikulum, 2019) 

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

C. Glazba u kontekstu

- na osnovu slušanja glazbe prepoznaje različite uloge glazbe, opisuje karakter i ugođaj 

skladbe te razlikuje pojedine vrste glazbe

- temeljem slušanja upoznaje obilježja glazbe i drugih umjetnosti (tekst, ples/pokret, odjeća i 

obuća) u hrvatskoj tradicijskoj glazbi



5. r. OŠ (Kurikulum, 2019)  

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).

C. Glazba u kontekstu

- na osnovu slušanja glazbe prepoznaje različite uloge i vrste glazbe

- temeljem slušanja upoznaje obilježja hrvatske tradicijske glazbe užeg 

zavičajnog područja



6. r. OŠ (Kurikulum, 2019) 

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)

C. Glazba u kontekstu

- na osnovu slušanja glazbe prepoznaje različite uloge i vrste glazbe

- temeljem slušanja upoznaje obilježja hrvatske tradicijske glazbe šireg 

zavičajnog područja i glazbe najmanje jedne manjinske kulture



7. r. OŠ (Kurikulum, 2019)  

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

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 (Kurikulum, 2019) 

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 vokalno-instrumentalne (oratorij, 

kantata) vrste

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. – 2./4. r. SŠ – dvogodišnji/četverogodišnji 

program (Kurikulum, 2019) 

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

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

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

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

- razlikuje različite vrste glazbe i glazbene žanrove te opisuje njihove međusobne 

utjecaje i spajanja (crossover i fuzija)

- povezuje glazbenu umjetnost s ostalim umjetnostima



Dijakronijski model – raspored sadržaja

Četverogodišnji program

 1. razred

 usvajanje glazbene 

terminologije (melodija, ritam, 

tempo, mjera, slog, boja, oblik, 

…)

 počeci glazbe, stare civilizacije, 

srednji vijek i renesansa

 2. razred

 barok i klasicizam

 3. razred

 romantizam

 4. razred

 20. stoljeće 

Dvogodišnji program

 1. razred

 usvajanje glazbene 

terminologije (melodija, 

ritam, tempo, mjera, slog, 

boja, oblik, …)

 počeci glazbe, stare 

civilizacije, srednji vijek i 

renesansa

 barok i klasicizam

 2. razred

 romantizam

 20. stoljeće 



Sinkronijski model – okvirni raspored sadržaja –
konačni osmišljava nastavnik

Četverogodišnji program

 1. razred

 usvajanje glazbene terminologije (melodija, 

ritam, tempo, mjera, slog, boja, oblik, …)

 2. razred

 upoznavanje glazbenih vrsta (sonata, koncert, 

gudački kvartet, opera, …)

 upoznavanje vrsta glazbe

 pojedinačni skladatelji i njihova djela

 3. razred

 upoznavanje glazbenih vrsta (sonata, koncert, 

gudački kvartet, opera, …)

 upoznavanje vrsta glazbe

 pojedinačni skladatelji i njihova djela

 4. razred

 upoznavanje glazbenih vrsta (sonata, koncert, 

gudački kvartet, opera, …)

 upoznavanje vrsta glazbe

 pojedinačni skladatelji i njihova djela

 2. polugodište - “šetnja kroz stoljeća” –

povijesni pregled

Dvogodišnji program

 1. razred

 1. polugodište - usvajanje glazbene 

terminologije (melodija, ritam, tempo, mjera, 

slog, boja, oblik, …)

 upoznavanje glazbenih vrsta (sonata, koncert, 

gudački kvartet, opera, …)

 upoznavanje vrsta glazbe

 pojedinačni skladatelji i njihova djela

 2. razred

 upoznavanje glazbenih vrsta (sonata, koncert, 

gudački kvartet, opera, …)

 upoznavanje vrsta glazbe

 pojedinačni skladatelji i njihova djela

 7-8 sati u 2. polugodištu - “šetnja kroz

stoljeća” – povijesni pregled



Što treba učiti u nastavi glazbe?

Što je glazbeno znanje?

 glazbeno znanje nije verbalno, tj. 

poznavanje činjenica

 glazbeno znanje 

podrazumijeva zvučno znanje 

glazbe

 zvučno znanje glazbe može 

poboljšati verbalno znanje o 

glazbi

 verbalno znanje o glazbi NE 

može poboljšati razinu 

zvučnog znanja glazbe



Što su muzikološka znanja?

 muzikološka znanja 

podrazumijevaju slušno poznavanje 

glazbe

 NE verbalno znanje 

muzikoloških podataka

 muzikološki sadržaji – upoznaju 

se nakon slušanja

 indirektan pristup 

muzikološkim sadržajima 

(skladatelj, glazbala, vrsta, oblik, …)

 Što podrazumijeva znanje 

vezano za skladatelje, vrste, 

oblike, glazbala, pjevačke 

glasove?

slušno 

poznavanje 

glazbe

verbalno 
poznavanje 

muzikoloških 
podataka



Skladatelji

 učenici trebaju doživjeti i 

zapamtiti najznačajnija djela 

nekog skladatelja

 slušamo (gledamo) ih kao 

cjeline aktivnim slušanjem –

uočavanjem glazbenih sastavnica

 upoznati učenike s osnovnim 

informacijama o skladatelju:

 ime i prezime

 godina rođenja i smrti

 razdoblje

 porijeklo

 najvažnija djela



Glazbala

 redoslijed upoznavanja 

skupine/pojedinačnih glazbala:

 zvuk skupine – slušanje primjera 

za skupinu sa zadatkom 

prepoznavanja skupine

 zvuk pojedinačnih glazbala –

slušanje više primjera za svako 

pojedino glazbalo pomoću kojih se 

upoznaju specifičnosti

 slušni primjeri su ilustracijski –

kratki i karakteristični

 razgovor – na osnovi slušanja i 

fotografije/videa

 naziv skladbe i skladatelj 

odslušanog primjera – nakon 

slušanja informirati učenike



Glazbene vrste

 učenici trebaju:

 doživjeti i zapamtiti 

najznačajnije brojeve/stavke 

neke glazbene vrste

 slušamo (gledamo) ih kao 

cjeline aktivnim slušanjem –

uočavanjem glazbenih sastavnica

 osnovne verbalne informacije 

o glazbenoj vrsti

 zaključene su na osnovu 

slušanja, tj. gledanja

sonata

simfonija

gudački kvartet

suita

koncert

opera

opereta

mjuzikl

oratorij

kantata



Glazbeni oblici

 oblik skladbe ne analiziramo 

zato da bismo točno otkrili kojem 

tipu pripada nego zato da bismo 

učenike aktivirali, tj. da bi se 

lakše slušala glazba

 glazbene oblike ne upoznajemo 

verbalno već slušanjem

 glazbeni oblici upoznaju se do one 

dubine do koje se dopire 

slušanjem



Kako treba slušati kvalitetnu glazbu –

jednokratno ili višekratno?

 višekratno

• 1. glazba se događa u vremenu i 

ona postoji u našem pamćenju stoga 

jednokratno slušanje nije 

dovoljno

• 2. za doživljaj, upoznavanje i 

upamćivanje kvalitetnih i 

umjetničkih skladbi potrebno je 

višekratno slušanje

 „S ponavljanjem raste 

preferencija za kompleksniju 

glazbu, dok se kod zabavne javlja 

zasićenje (Lundin, 1967, 187-188).



Kako treba slušati kvalitetnu glazbu –

pasivno ili aktivno?

 aktivno

 Campbell (2005)

 slušanje glazbe „srce i duša 
glazbenog obrazovanja“

 aktivno slušanje glazbe zahtijeva 
veliku učiteljevu angažiranost, tj. 
dobru pripremljenost učitelja u 
odnosu na glazbeni sadržaj 
skladbe

 aktivno slušanje dovest će do 
dubljeg razumijevanja i 
upoznavanja glazbe

 https://vimeo.com/54763818

https://vimeo.com/54763818


 Sims (1990)

 učitelj mora aktivno slušati 

glazbu s učenicima, odnosno 

tijekom slušanja ne smije 

raditi nešto drugo

 primjerom pokazuje učenicima 

kako se sluša glazba

 učiteljev kontakt s učenicima 

tijekom slušanja glazbe 

presudan je za održavanje 

pažnje



Kako pobuditi učenikovu pažnju da bi 

slušanje bilo aktivno?

 osnovni metodički problem 

slušanja glazbe

 izlaganje učenika neposrednom 

djelovanju glazbe bez prave 

pripreme za slušanje je pogrešan 

pristup

 spontani doživljaj 

glazbenog djela nije moguć

 skladbe treba upoznavati 

postupkom aktivnog slušanja 

na način uočavanja glazbeno-

izražajnih sastavnica



Motivacija za slušanje = Zadaci 

 priprema/motivacija za 
slušanje 

 isključivo se sastoji od 
zadavanja zadataka

 zadaci za slušanje su trik 
kojim postižemo 
motiviranost učenika za 
slušanje glazbe

 učitelj ne smije zamjeriti 
učenicima ako pogrešno 
zaključe, tj. najvažnije je da 
oni pozorno slušaju glazbu

 izvođači

 tempo 

 dinamika 

 ritam 

 mjera

 melodija

 tema

 slog

 glazbeni oblik 

 ugođaj (karakter - ne određujemo 

ga kod svih skladbi)

 jezik 

 naziv skladbe, ime skladatelja (kod 

učenicima poznatih skladbi)

 …



 Woody (2004)

 od učenika mlađe dobi ne 

treba očekivati da tijekom 

aktivnosti slušanja 

nepomično sjede

 treba im omogućiti kretanje 

uz glazbu, odnosno da nekim 

tjelesnim pokretom 

(pljeskanjem) označe zadanu 

glazbenu pojavu

 slušanje glazbe tijekom kojeg 

učenici moraju nepomično 

sjediti učenicima će mlađe 

školske dobi biti nezanimljivo



Glazbene igre uz slušanje glazbe

 igre uz slušanje glazbe su 

npr.: 

 Glazbeni stolci, Igra uz slušanje 

skladbe ili pjesme, Vlakić, Ples s 

balonima, Ledena kraljica, Dirigent, 

Orkestar, Ples u četvorci, ...

 igre uz slušanje glazbe -

učenici prate kretnjama 

tempo, metar i ritam glazbe, 

tj. kreću se na glazbu



 Glazbene igre uz slušanje glazbe mogu se izvoditi uz 
sljedeće skladbe:

 J. Strauss: Brbljavica, op. 254, polka

 G. Bizet: opera Carmen – uvertira 

 J. Brahms: Mađarski ples br. 5 u g-molu

 P. I. Čajkovski: balet Orašar – Ples šećerne vile

 P. I. Čajkovski: balet Labuđe jezero – Ples mladih labudova

 C. Saint-Saëns: suita Karneval životinja – Slon

 C. Saint-Saëns: suita Karneval životinja – Labud

 L. Boccherini:  Gudački kvintet u E-duru, op. 13, br. 5  – 3. st. 
(Menuet)

 itd. 



Treba li slušati popularnu glazbu u školi? 

 mišljenja su o tome 
podijeljena

 mislimo da i tu glazbu treba 
slušati stoga što i u tom 
žanru ima kvalitetne glazbe

 učenici slušaju popularnu 
glazbu, svakodnevno su 
okruženi popularnom 
glazbom, no popularnom 
glazbom različite kvalitete

 učenici trebaju naučiti 
razlikovati kvalitetnu od 
one koja to nije

mediji
popularna 

glazba



Što je kvalitetna popularna glazba?

 unatoč mogućoj velikoj 

subjektivnosti, smatramo da 

to ipak može procijeniti 

svaki učitelj glazbe

 glazba za koju je vrijeme 

pokazalo da je vrijedna



Glazbena lektira

 učenik ne može završiti školu ako 

ne poznaje određeni broj 

glazbenih umjetničkih djela  

(glazbena lektira) – analogno 

lektiri (književnim djelima) koje 

upoznaje na nastavi Hrvatskog 

jezika i likovnim djelima koje 

upoznaje na Likovnoj 

kulturi/umjetnosti

 djela mu se ne moraju sviđati, ali ih 

mora poznavati



 učitelji i nastavnici glazbe 

imaju odgovornost učenike 

upoznati s kvalitetnom 

glazbom

 na taj način utjecat će na 

stjecanje glazbenog ukusa 

učenika, kasnije odraslih 

ljudi koji neće, nadamo se, 

postati ljubitelji glazbenog 

kiča

Umjesto zaključka



Hvala na pozornosti!


