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NASTAVA GLAZBENE KULTURE I 
GLAZBENE UMJETNOSTI

• Nastava glazbe značajna u odgoju i obrazovanju mladih naraštaja

• Važan je dio ljudske kulture 

• Polazi od psihološkog i kulturno-estetskog načela  učenici vole slušati i izvoditi 

glazbu, ali ih treba osposobiti za kompetentno korištenje glazbene kulture

• Svako dijete i odrasla osoba ima pravo na obrazovanje i mogućnost za potpuni 

razvitak i sudjelovanje u kulturnom i umjetničkom životu

• Obrazovanje treba biti usmjereno na razvoj djetetove sposobnosti



• Nastava glazbe općeobrazovnoj školi: 
• u osnovnoj školi - Glazbena kultura (1 sat tjedno)

• u gimnaziji Glazbena umjetnost 

• opća, jezična i klasična gimnazija (1 sat tjedno tijekom 4 godine)

• matematička i prirodoslovna gimnazija (1 sat tjedno tijekom 2 godine)

- Nastavni plan i program za osnovnu školu (2006) - HNOS-a u nastavi Glazbene 
kulture 

- otvoreni model - učiteljev slobodan odabir glazbenih aktivnosti i smanjenje opsega gradiva

- Kurikulum nastavnog predmeta Glazbena kultura za osnovne škole i Glazbena 
umjetnost za gimnazije (2019) 

- otvoreni kurikulum - učiteljev slobodan odabir glazbenih aktivnosti i smanjenje opsega gradiva

- dijakronijski i sinkronijski model u nastavi Glazbene umjetnosti



Kurikulumu nastavnog predmeta Glazbena kultura za osnovne škole i 
Glazbena umjetnost za srednje škole (MZO, 2019)

• Učenici se susreću s glazbom i upoznaju je u različitim formalnim, 
neformalnim i informalnim kontekstima, a to su:

učionica

škola kao                
poticajan              
prostor 

izvanučioničko  
okružje

virtualno okružje



• Kurikulum (MZO, 2019) predmeta Glazbena kultura i Glazbena 
umjetnost temelji se na četiri načela:

1. psihološko 
načelo

2. kulturno-
estetsko načelo

3. načelo    
sinkroničnosti

4. načelo 
interkulturalnosti



Odgojno-obrazovni ciljevi učenja i poučavanja Glazbene kulture i Glazbene umjetnosti:

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

• poticati razvoj glazbenih sposobnosti svih učenika 

• potaknuti učenike na aktivno bavljenje glazbom i sudjelovanje u kulturnom životu zajednice

• upoznati učenike s glazbenom umjetnošću putem kvalitetnih i reprezentativnih ostvarenja glazbe 

• potaknuti razvijanje glazbenoga ukusa i kritičkoga mišljenja

• potaknuti razumijevanje interdisciplinarnih karakteristika i mogućnosti glazbe

• osvijestiti vrijednosti regionalne, nacionalne i europske kulturne 

• razviti kulturno razumijevanje i interkulturalne kompetencije (MZO, 2019)



DOMENE NASTAVE GLAZBE

Domena A: Slušanje i upoznavanje glazbe

• upoznavanje glazbe pomoću audio i videozapisa te neposredni susret 

učenika s glazbom

• aktivno slušanje različitih vrsta, pravaca i glazbenih stilova

• učenici stječu znanje o glazbenim sastavnicama, upoznavaju, doživljavaju i 

pokušavaju razumjeti glazbeno djelo



Domena B: Izražavanje glazbom i uz glazbu

• Glazbene aktivnosti koje učenici izvode za vrijeme glazbene nastave

• pjevanje, sviranje, glazbene igre, glazbeno stvaralaštvo te pokret uz glazbu

• omogućuju učenicima da dožive glazbu u cjelovitosti

• Učitelj sam odabire na koju će od navedenih aktivnosti staviti naglasak s obzirom 

na učenikove mogućnosti i interese



Domena C: Glazba u kontekstu

• Polazište domene C su domene A i B

• Učenik otkriva vrijednosti bogate kulturne, nacionalne i globalne 

kulturne baštine

• Učenici uočavaju ulogu i utjecaj glazbene umjetnosti na društvo 

te ju povezuju s ostalim umjetnostima



AKTIVNOSTI I SADRŽAJI NASTAVE GLAZBE

• Vještine i znanja u nastavi Glazbene kulture stječu se kroz različite 

aktivnosti i sadržaje u nastavi glazbe: 

• pjevanje, sviranje, glazbene igre, glazbeno stvaralaštvo i ples/pokret uz glazbu

• slušanje glazbe, upoznavanje muzikoloških sadržaja i usvajanje elemenata glazbene 

pismenosti 

razvijaju učenikovu kreativnost, glazbene sposobnosti, estetski razvoj te 

formiraju njegov glazbeni ukus i interese



• U nastavi Glazbene umjetnosti realizira se dijakronijski ili sinkronijski 

model

• Dijakronijski model

• podrazumijeva kronološku koncepciju povijesti glazbe kroz koju učenik 

upoznaje pojave, osobe i događaje 

• Sinkronijski model

• glazbene pojave promatraju se u sadašnjem trenutku, a zatim su smještene u 

cjelinu

• u prvom je planu glazba i njeni pojavni oblici, uključujući i skladatelje, a ne 

kronološki povijesni redoslijed



ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHODI NASTAVE GLAZBENE KULTURE I GLAZBENE 
UMJETNOSTI

• Odgojno-obrazovni ishodi kurikuluma nastavnih predmeta Glazbena kultura i Glazbena umjetnost 

određeni su na način da omogućuju kontinuirani razvoj i nadogradnju glazbenih kompetencija 

učenika

• Navedeni su za svaku od domena posebno te također za svaki razred tijekom školovanja

Ishodi učenja i poučavanja Odgojno-obrazovni ishodi

iskazi o tome što se očekuje da će učenik znati kao rezultat učenja 

ili rezultat obrazovanja



METODIKA NASTAVE GLAZBENE KULTURE I GLAZBENE UMJETNOSTI

• Metodika

• pedagogijska disciplina koja proučava zakonitosti odgoja i obrazovanja 

putem jednog nastavnog predmeta, odnosno odgojno-obrazovnog 

područja

• pedagogijska disciplina granična sa psihologijom, filozofijom, logikom, 

sociologijom, informatologijom, kibernetikom i dr.

• fakultetski nastavni predmet pomoću kojeg budući nastavnici i učitelji 

uče kako izvoditi nastavu za svaki pojedini predmet



Kompetencije iz područja metodike koje bi svaki učitelj trebao imati:
opće i specifične

1. Opće kompetencije

stručno- metodička 
osposobljenost za 

kritičko promišljanje

sposobnost kvalitetnog 
i kreativnog planiranja i 
pripremanja nastavnog 

sadržaja primjenom 
suvremenih metodičkih 

spoznaja



2. Specifične kompetencije

sposobnost 
razvijanja svijesti 
te razumijevanje 

važnosti 
pojedinog 
nastavnog 
predmeta

znanje o 
procesima 

spoznavanja 
u nastavi

sposobnost 
planiranja i 

pripremanja 
nastave

sposobnost 
razvijanja 

samostalnosti 
i rada u timu

stvaralaštvo 
i kritičko 

promišljanje

sposobnost 
korištenja 

informacija, 
analize i 
sinteze

znanje o primjeni 
suvremenih 
nastavnih 
sredstava i 
pomagala u 

nastavi

sposobnost 
praćenja, 

vrednovanja i 
ocjenjivanja 

vlastitog rada te 
vrednovanja 
postignuća 

učenika 

razvijanje želje i 
potrebe za 

cjeloživotnim 
učenjem i 

usavršavanjem u 
metodici nastave



METODIČKI POSTUPCI

• integracijom metoda nastaju metodički 

postupci  

• metodički postupci su oblici zajedničkog 

rada učitelja i učenika s ciljem 

ostvarivanja nastavnih zadataka

• metodičkim postupakom učitelj 

omogućuje učenicima dolazak do 

ostvarivanja nastavnih ciljeva uz pomoć 

nastavnih sadržaja

• Izlaganje

• Razgovor                                              

• Demonstracija

• Čitanje teksta

• Pjevanje

• Slušanje glazbe

• Analiza umjetničkog djela

• Meditacija

• Fotogovor

• Izrada stripa

• Igranje uloga

• i dr.



METODIČKI POSTUPCI U NASTAVI GLAZBENE KULTURE I GLAZBENE 
UMJETNOSTI

• S obzirom na aktivnosti i sadržaje koji su prisutni u nastavi Glazbene kulture i 
Glazbene umjetnosti učitelji i nastavnici primjenjuju različite metodičke postupke:

• Metodički postupci slušanja i upoznavanja glazbe

• Metodički postupci upoznavanja muzikoloških sadržaja

• Metodički postupci pjevanja

• Metodički postupci sviranja

• Metodički postupci stvaralaštva, glazbenih igara i pokreta uz glazbu

• Metodički postupci osnova glazbene pismenosti



METODIČKI POSTUPCI SLUŠANJA I UPOZNAVANJA GLAZBE

• Aktivno slušanje

• Promišljanje o djelu i uočavanje glazbeno-izražajnih sastavnica

• Pobuđuje učenikovu pažnju

• Pasivno slušanje

• Bez svjesno upravljane pažnje

• Priprema prije slušanja treba biti bez povijesnih ili općenitih podataka o 
djelu ili skladateljuveć treba biti usmjerena na glazbno-izražajne sastavnice

• Uloga učitelja

• Podsjećati učenike na aktivno slušanje primjera

• Aktivno slušanje glazbe



METODIČKI POSTUPCI UPOZNAVANJA MUZIKOLOŠKIH SADRŽAJA

• Muzikološki sadržaji upoznaju se nakon slušanja nekog djela (skladatelji, 

instrumenti, glazbene vrste i oblici, …)

• Slijed upoznavanja muzikoloških sadržaja:

• 1. Frontalni oblik - metoda demonstracije  aktivno slušanje

• 2. Oblik organiziranog učenja  razgovor kojim se dolazi do novih saznanja

• 3. Poticanje učenika

• da stvaraju veze između pojmova

• da u glazbi koju slušaju u slobodno vrijeme pronađu elemente kojima potkrepljuju 

stečena znanja



METODIČKI POSTUPCI PJEVANJA

• Treba njegovati lijepo pjevanje - točno intoniranje i jasno 
artikuliranje

• Aktivnost pjevanja opada s dobi učenika

• mutiranje - netočno intoniranje

• Učenike treba upozoravati na greške i poticati razvoj 
njihovih glazbenih sposobnosti

• Učitelj samostalno odabire pjesme koje će obrađivati -
otvoreni model

• mora  osluškivati i razumjeti učenikove želje i interese te 
pjevati s njima pjesme koje vole



Metodički postupak usvajanja pjesme po sluhu 
1. Uvod u aktivnost pjevanja: razgibava se tijelo, a glasnice i grlo pripremaju za pjevanje

2. Uvod u pjesmu: stvara se potrebno ozračje i motivacija u skladu s tekstom i ugođajem pjesme

3. Slušanje pjesme u originalnoj izvedbi: pjesma se percipira u originalnoj formi, pomoću suvremene tehnike (audio- i/ili videoprimjer)

4. Izvedba i interpretacija pjesme: učitelj izvodi pjesmu muzikalno i vokalno-instrumentalno vješto

5. Razgovor o pjesmi: s učenicima se razgovara o tekstu i dojmu koji pjesma ostavlja, 

6. Učenje (obrada) pjesme po sluhu: pjesma se obrađuje parcijalnom ili globalnom metodom, ovisno o njezinoj dužini i težini

7. Utvrđivanje i uvježbavanje melodijsko-ritamske strukture pjesme: uvježbavaju se dijelovi koji su melodijski i/ili ritamski zahtjevniji i 
nepreciznije ili netočno izvedeni

8. Analiza i osvještavanje glazbenih sastavnica: pjesmom i njezinim elementima ukazuje se na glazbene specifičnosti djela

9. Interpretacija pjesme: pjesma se izvodi sa svim potrebnim glazbeno-estetskim elementima



METODIČKI POSTUPCI SVIRANJA

Nastava Glazbene kulture u Hrvatskoj se dijeli na:

• sviranje u redovnoj nastavi glazbe

• sviranje u ansamblu ili orkestru (izvannastavna aktivnost)

Predlaže se da za potrebe sviranja u redovnoj nastavi glazbe učenici koriste 
tjeloglazbu, dječji instrumentarij, melodijske udaraljke ili druga jednostavnija 
glazbala

Učenike se može poučiti notnom pismu za potrebe sviranja te potaknuti na 
korištenje računalnih programa za notografiju



METODIČKI POSTUPCI STVARALAŠTVA, GLAZBENIH IGARA I POKRETA 
UZ GLAZBU

Učitelj potiče stvaralačko izražavanje učenika u aktivnostima

• pjevanja, sviranja i plesa/pokreta, upotrebe IKT

Učenik treba sudjelovati u raznim glazbenim igrama koje uključuju pjevanje, 
izvođenje glazbe, slušanje glazbe

• Glazbene igre imaju važnu ulogu - pridonose stvaranju pozitivne razredne atmosfere i klime

• Pomoću igre učenici nesvjesno usvajaju glazbena znanja i vještine

Učenici se trebaju izražavati pokretom uz glazbu

• prateći glazbeno-izražajne sastavnice

• izvodeći već poznatu plesnu koreografiju

• mogućnost i osmišljavanja novih plesnih pokreta i struktura



METODIČKI POSTUPCI I OSNOVA GLAZBENE PISMENOSTI

Glazbeno opismenjavanje - stjecanje intonacijskih i ritamskih znanja i umijeća

•  potrebna dugotrajna vježba

Glazbeno opismenjavanje u nižim i višim razrednima osnovne općeobrazovne 
škole poučava se samo u vidu upoznavanja osnovnih grafičkih znakova

Učenike se može poučiti notnom pismu za potrebe sviranja 

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



ZAKLJUČAK

Odabir i primjena odgovarajućih metodičkih postupaka nužni su i ključni za 
uspješno ostvarenje svih odgojno-obrazovnih ishoda glazbene nastave

Učitelj i nastavnik glazbe mora biti:

• vješt u primjeni poznatih metodičkih postupaka

• kompetentan i kreativan pri osmišljavanju inovativnih i novih metodičkih postupaka

Važno je da studenti glazbe, a kasnije učitelji i nastavnici, rade na razvijanju 
vlastitih kompetencija kako bi ih uspješno mogli prenijeti i na učenike. 
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