
KOMPETENCIJE 

UČITELJA I 

NASTAVNIKA GLAZBE 

ZA REVALORIZACIJU 

LIKA I DJELA PAJE 

KOLARIĆA
Daria Kurtić, prof., viša savjetnica za glazbenu kulturu i 

glazbenu umjetnost

Agencija za odgoj i obrazovanje Zagreb

e-mail: daria.kurtic@azoo.hr

Izv. prof. dr. sc. Jasna Šulentić Begić 

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

e-mail: jsulentic-begic@aukos.hr

Međunarodni interdisciplinarni umjetničko-znanstvenom skup  

Pajo Kolarić i njegovo doba,

povodom obilježavanja 200. obljetnice rođenja Paje Kolarića 

u sklopu projekta Dani Paje Kolarića

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, 26. svibnja 2021.

mailto:daria.kurtic@azoo.hr
mailto:jsulentic-begic@aukos.hr


Kurikulum nastavnog predmeta Glazbena kultura za 

osnovne škole i Glazbena umjetnost za gimnazije (2019) 

 ciljevi nastave glazbe u općeobrazovnoj školi:

– omogućiti društveno-emocionalni razvoj svih učenika, uključujući darovite i učenike s teškoćama

– poticati razvoj glazbenih sposobnosti svih učenika u skladu s individualnim sposobnostima 

pojedinca

– potaknuti učenike na aktivno bavljenje glazbom i sudjelovanje u kulturnom životu 

zajednice

– upoznati učenike s glazbenom umjetnošću putem kvalitetnih i reprezentativnih 

ostvarenja glazbe različita podrijetla te različitih stilova i vrsta

– potaknuti razvijanje glazbenoga ukusa i kritičkoga mišljenja

– potaknuti razumijevanje interdisciplinarnih karakteristika i mogućnosti glazbe

– osvijestiti vrijednosti regionalne, nacionalne i europske kulturne baštine u kontekstu 

svjetske kulture

– razviti kulturno razumijevanje i interkulturalne kompetencije putem izgrađivanja 

odnosa prema vlastitoj i otvorenog pristupa prema drugim glazbenim kulturama 

naglašavajući pritom prihvaćanje i poštovanje drugih osoba i različitoga mišljenja



Kurikulum nastavnog 

predmeta Glazbena 

kultura za osnovne škole i 

Glazbena umjetnost za 

gimnazije (2019)



– Učenje i poučavanje glazbe zastupljeno je u svim odgojno-obrazovnim 

ciklusima i razinama kao redovna nastava. 

– Potrebno je omogućiti proširenje učenja i poučavanja glazbe u vidu:

– izbornih i fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula

– izvanučioničke nastave

– izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti

– različitih vrsta projekata koji se planiraju školskim kurikulumom.

Kurikulum nastavnog predmeta Glazbena kultura za 

osnovne škole i Glazbena umjetnost za gimnazije (2019) 



Kurikulum nastavnog predmeta Glazbena kultura za osnovne 

škole i Glazbena umjetnost za gimnazije (2019) 

– OŠ GK A.5.3.: Učenik razlikuje gudačka i trzalačka glazbala, skupinu glazbala, 

instrumentalne sastave i orkestre te opaža izvedbenu ulogu glazbala.

– SADRŽAJI

– Obvezni:

– gudačka glazbala (violina, viola, violončelo, kontrabas)

– trzalačka glazbala (harfa, gitara, tambure, mandolina, lutnja)

– instrumentalni sastavi: gudački kvartet, gudački kvintet, tamburaški sastav

– orkestar: gudački, tamburaški, mandolinski

– izvedbena uloga glazbala

– Preporučeni:

– tradicijska glazbala različitih regija Hrvatske, manjinskih kultura te europskih i 

geografski udaljenijih kultura (u 2. i 3. odgojno-obrazovnom ciklusu



Kurikulum nastavnog predmeta Glazbena kultura za osnovne 

škole i Glazbena umjetnost za gimnazije (2019) 

– SVIRANJE

– Sviranje otvara mogućnost aktivnog sudjelovanja učenika u 

reprodukciji i interpretaciji jednostavnijih glazbenih djela. Za potrebe 

sviranja učenici usvajaju simbole glazbenoga pisma. U skladu s 

interesima, sposobnostima i dobi učenika, sviranje se može realizirati 

tjeloglazbom, na dječjem instrumentariju, na standardnim glazbalima 

te proizvodnjom zvuka na elektroničkim instrumentima i/ili na 

računalu.



Kurikulum nastavnog predmeta Glazbena kultura za osnovne 

škole i Glazbena umjetnost za gimnazije (2019) 

– DOMENA C / GLAZBA U KONTEKSTU

– Polazište ove domene su domene A i B na osnovu kojih učenik 

otkriva vrijednosti bogate regionalne, nacionalne i globalne 

glazbene i kulturne baštine, uočava razvoj, uloge i utjecaje 

glazbene umjetnosti na društvo te povezuje glazbenu umjetnost 

s ostalim umjetnostima.



Istraživanje: 

Kompetencije učitelja i 

nastavnika glazbe za 

revalorizaciju lika i djela 

Paje Kolarića



Istraživanje
– Vrijeme: 

– tijekom ožujka 2021. 

– Instrument: 

– konstruiran online anonimni anketni upitnik

– Ispitanici:  

– 225 ispitanika (N=225)  učitelja Glazbene kulture i nastavnika Glazbene umjetnosti s prostora 
Republike Hrvatske

– 164 učitelja Glazbene kulture koji izvode nastavu glazbe u osnovnim općeobrazovnim školama

– 36 nastavnika Glazbene umjetnosti koji izvode nastavu u gimnazijama

– 25 učitelja i nastavnika koji izvode nastavu u osnovnim općeobrazovnim školama i gimnazijama

– Cilj istraživanja: 

– utvrditi samoprocjenu kompetencija učitelja Glazbene kulture i nastavnika Glazbene umjetnosti 
potrebnih za revalorizaciju lika i djela Paje Kolarića te ispitati njihove stavove i mišljenja o 
potrebi uvođenja promjena u odgojno-obrazovni proces i nastavnih sadržaja te međupredmetnih 
tema koje se odnose na hrvatsku nacionalnu i regionalnu kulturnu baštinu i tradicijsku glazbu

225

OŠ SŠ OŠ i SŠ



Istraživačka pitanja

– Učitelji Glazbene kulture i nastavnici Glazbene umjetnosti:

– Organiziraju li sviranje tambura/tamburaški sastav ili orkestar, sviranje 

mandolina/mandolinski sastav ili orkestar?

– Njeguju li hrvatsku nacionalnu i regionalnu kulturnu baštinu i tradicijsku 

glazbu u okviru redovite i fakultativne nastave te u okviru izvannastavnih 

aktivnosti?

– Provode li međupredmetno povezivanje Glazbene kulture/Glazbene 

umjetnosti i drugih predmeta na temu hrvatske nacionalne i regionalne 

kulturne baštine i tradicijske glazbe?

– Koliko poznaju lik i djelo Paje Kolarića?



Rezultati istraživanja

Označite koju izvannastavnu aktivnost od navedenih izvodite!

Sviranje tambura/tamburaški sastav Hrvatska kulturna baština

Sviranje mandolina/mandolinski orkestar Tradicijska glazba

Regionalna kulturna baština Ništa od navedenog



Rezultati istraživanja

Koju fakultativnu aktivnost od navedenih izvodite?

Sviranje tambura/tamburaški sastav Hrvatska kulturna baština

Sviranje mandolina/mandolinski orkestar Tradicijska glazba

Regionalna kulturna baština Ništa od navedenog



Rezultati istraživanja

Smatrate li da je nastava tambura zapostavljena u školskom 

sustavu?

da ne



Rezultati istraživanja

Želite li izvoditi rad s učenicima koji će istraživati regionalnu

kulturnu baštinu i tradicijsku glazbu?

da ne



Rezultati istraživanja

Smatrate li da učenici moraju bolje poznavati život i rad Paje Kolarića?

da ne



Rezultati istraživanja

Trebate li bolje upoznati život i rad Paje Kolarića kako biste 

svoja znanja mogli prenijeti učenicima?

da ne



Rezultati istraživanja

Znate li da postoji digitalna platforma Europeana za promociju 

i očuvanje kulturne baštine zemalja članica EU?

da ne



Rezultati istraživanja

Međupredmetno povezivanje Glazbene kulture/Glazbene

umjetnosti i drugih predmeta na temu hrvatske kulturne

baštine provodim u okviru:

učioničke nastave izvanučioničke nastave redovite nastave projektne nastave ostalo ne provodim



Rasprava

– Učitelji Glazbene kulture i nastavnici Glazbene umjetnosti:

Organiziraju li sviranje tambura/tamburaški sastav ili orkestar, sviranje 

mandolina/mandolinski sastav ili orkestar?

ODGOVOR: Veoma mali broj ispitanika izvodi aktivnost sviranja zbog 

nedovoljnog vremena za rad (nedostatka nastavnih sati). Ističu da je potrebno 

dodatno stručno usavršavanje. Tijekom jednog nastavnog sata tjedno nemaju 

vremena za aktivno sviranje. Rad u izvannastavnim aktivnostima također je 

zapostavljen zbog nedostatka nastavnih sati. Fakultativna nastava se uglavnom 

ne izvodi.

Njeguju li hrvatsku nacionalnu i regionalnu kulturnu baštinu i tradicijsku glazbu u 

okviru redovite i fakultativne nastave te u okviru izvannastavnih aktivnosti?

ODGOVOR: Hrvatska nacionalna i regionalna kulturna baština i tradicijska 

glazba  izvode se i proučavaju tijekom redovne nastave. 



Rasprava

– Učitelji Glazbene kulture i nastavnici Glazbene umjetnosti:

Provode li međupredmetno povezivanje Glazbene kulture/Glazbene umjetnosti i drugih 

predmeta na temu hrvatske nacionalne i regionalne kulturne baštine i tradicijske 

glazbe?

ODGOVOR: Međupredmetno povezivanje na temu hrvatske nacionalne i regionalne 

kulturne baštine i tradicijske glazbe ne provode tijekom redovne nastave zbog nedostatka 

nastavnih sati. Izvodi se u okviru nastavnih tema obrade tradicijske glazbe. Iako su 

nastavne teme tradicijske glazbe zastupljene u regionalnoj obradi možemo izvesti 

zaključak da se sadržaj rada i usvajanja ishoda na navedenu temu treba još dodatno 

proširiti. 

Koliko poznaju lik i djelo Paje Kolarića?

ODGOVOR: Istraživanje pokazuje da su ispitanici djelomično upoznati  s likom i djelom 

Paje Kolarića. Navedeno otvara prostor za promjene poučavanja studenata na fakultetima 

i uvođenja dodatnih nastavnih sadržaja. Također, navedeni sadržaj moguće je uključiti kao 

temu stručnih u okviru skupova cjeloživotnog učenja učitelja i nastavnika. 



Zaključak

Ovo istraživanje pokazalo je:

 potrebu za stručnim usavršavanjem učitelja i nastavnika iz područja aktivnosti sviranja 

tambura i mandolina kako bi mogli prenositi znanja i vještine učenicima

 potrebu za stručnim usavršavanjem učitelja i nastavnika kako bi mogli sudjelovati u 

različitim projektima očuvanja nacionalne i regionalne hrvatske kulturne baštine i 

tradicijska glazbe

 potrebu za povećanjem nastavnih  sadržaja na teme kulturne baštine u kurikulumu 

glazbene nastave i na studijima koji obrazuju buduće učitelje i nastavnike glazbe 

 potrebu za uvođenjem dodatne prakse i radionica sviranja na fakultetima i u školama

 nedostatak nastavnih sati za aktivnost sviranja u izvannastavnim i fakultativnim 

aktivnostima 

 da učitelji i nastavnici trebaju osvijestiti važnost svoje uloge u procesu očuvanja 

kulturne baštine i prenositi ju djeci i mladima

 da škole trebaju raditi na očuvanju kulturne baštine jer je ona dio tradicije i kulture 

naroda koji obitavaju na prostoru jedne države



Zaključak

 Ovo istraživanje pokazalo je:

• potrebu za izradom digitalne platforme na temu kulturne baštine za 

područje Hrvatske i uključivanje učitelja, nastavnika i učenika u 

različite projekte 

 Na taj način bi se povećala motivacija, zanimanje i angažman na 

temu revalorizacije lika i djela Paje Kolarića te podigla svijesti o 

važnosti očuvanja nacionalne kulturne baštine i tradicije

 Također, pridonijelo bi se upoznavanju novih generacija s poviješću, 

kulturom, glazbom, pismom i umjetničkom tradicijom i 

vrijednostima Republike Hrvatske



Hvala na pažnji!

☺


