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MOTIVACIJA

• „Motivacija je ulaganje napora da se postigne određeni 

cilj” (Andrilović i Čudina Obradović, 1996: 149).

• lat. movere – kretati se ili gibati

• motivi su potrebe, interesi i želje pojedinaca 

• dijele se na biološke (primarne) i stečene (sekundarne ili 

psihosocijalne)



BIOLOŠKE POTREBE 

(glad, žeđ...)

POTREBE ZA SIGURNOŠĆU 

(posao, zdravlje, tjelesna sigurnost...)

POTREBE ZA PRIPADANJEM

(ljubav, prijateljstvo...)

POTREBE ZA 
POŠTOVANJEM

(ugled, uspjeh...)

SAMOOSTVARENJE

Hijerarhija potreba Abrahama Maslowa (Kolega i sur., 2009)



motiv

instrumentalno 
ponašanje

cilj

Motivacijski ciklus (Grgin, 1997)



VRSTE MOTIVACIJA

EKSTRINZIČNA

• određuju je vanjski ciljevi te okolni 

utjecaji koji navode učenike na 

učinkovitije učenje (Grgin, 1997)

INTRINZIČNA

• sve ono što iznutra navodi učenike 

na aktivnost učenja (Grgin, 1997)

• u njenoj osnovi se nalaze potrebe, 

interesi, sklonosti stavovi, 

vrijednosti, očekivanja, kognitivne 

prosudbe itd.



POTICANJE INTRINZIČNE I 
EKSTRINZIČNE MOTIVACIJE UČENIKA

Intrinzična Ekstinzična

• odabir prikladnih aktivnosti u skladu s 

učeničkim interesima

• korištenje svakodnevnih situacija u 

oblikovanju nastave kako bi učenici 

povezali nastavni sadržaj s izvornom 

stvarnošću

• korištenje i izmjena različitih nastavnih 

sredstava i uvođenje novina tijekom 

planiranja i izvođenja nastavnog sata

• davanje specifičnih povratnih 

informacija

• ocjene

• pohvale

• nagrađivanje



OCJENJIVANJE

• problematika 

ocjenjivanja u 

predmetima Glazbena 

kultura i Glazbena 

umjetnost

• školska ocjena prema 

Vernonu (Rojko, 2012a)

1. određena 

količina znanja 

iz nekog 

nastavnog 

sadržaja

2. svladavanje 

nastavnog 

sadržaja na 

razrednoj razini

3. stvaranje 

uvjet za 

nastavak 

školovanja

4. ostvarivanje 

uvjeta za 

zapošljavanje

5. usmjeravanje 

učenika prema 

odgovarajućem 

profesionalnom 

području

ŠKOLSKA

OCJENA

(Vernon)



MOTIVACIJA UČENIKA U NASTAVI GLAZBE

• može biti glazbena i neglazbena

• glazbena motivacija postiže se pomoću:

vježbi 

disanja

vježbi za 

razvijanje 

koncentracije i 

glazbenog 

pamćenja
Igra tišine

Tko se oglasio?

Pogodi koja je pjesma!

brojalica

govorene

pjevane

konkretne (stvarne)

besmislene

kombinirane

tjeloglazbe
escu dantza

flamenco

schuhplattler

hambone (juba ples)

spontane 

improzivacije

motivacije za 

slušanje glazbe
zadatci koji se odnose na: 

naslov skladbe i imenovanje 

skladatelja, izvođače, tempo, 

dinamiku,  mjeru, oblik 

skladbe i ugođaj motivacije za 

pjevanje
1.uvod u aktivnost pjevanja, 2. uvod 

u pjesmu, 3. slušanje pjesme u 

originalnoj izvedbi, 4. izvedba i 

interpretacija pjesme, 5. razgovor o 

pjesmi, 6. učenje pjesme po sluhu, 

7. utvrđivanje i uvježbavanje 

melodijsko-ritamske strukture 

pjesme, 8. analiza i osvještavanje 

glazbenih sastavnica, 

9. interpretacija pjesme

glazbenih 

diktata
ritamski

melodijski



MOTIVACIJSKE TEHNIKE U NASTAVI 
GLAZBE

• alati koji omogućuju održavanje učeničke pozornosti i povećavaju 

važnost predmeta

• dijele se na motivacijske tehnike:

1. koje se odnose na konkretno nastavno gradivo

2. koje pokušavaju održati pozornost učenika

• ispunjalke, križaljke, asocijacije, kvizovi, umne mape i sl.

• svrha im je brže i učinkovitije učenje novih događaja, pojmova, imena ili godina

• najistaknutije su oluja ideja (brainstorming) i zapisivanje misli (brainwriting)



SAMOEFIKASNOST I 
SAMOEFIKASNO VJEŽBANJE 

UČENIKA I STUDENATA GLAZBE
• „Samoefikasno vježbanje je učenikova sposobnost 

vježbanja i planiranja vježbanja bez prisutnosti mentora” 

(Francesci i Reić Ercegovac, 2018).

• vježbanje se može podijeliti na koncentrirano i 

distribuirano

• uvjet stjecanja glazbenog umijeća je distribuirano 

vježbanje

• važno je razviti sposobnost održavanja koncentracije 



SAMOEFIKASNOST I SAMOEFIKASNO 
VJEŽBANJE UČENIKA I STUDENATA 

GLAZBE

• povećanje efikasnosti vježbanja analizom notnog teksta i 

slušnim upoznavanjem skladbe

• četiri faze u razvoju glazbenika s obzirom na strategiju 

vježbanja (Harmischmacher, 1994):

1. aktivna faza, 2. faza primjene, 3. faza asimilacije, 4. faza identifikacije



DJELOTVORNA POHVALA NEDJELOTVORNA POHVALA

usko povezana s ponašanjem i konkretna slučajna je, nesustavna i preopćenita

vjerodostojna, učenik vidi da mu se posvećuje pažnja uniformna i dana uz minimum pažnje

nagrađuje se postizanje točno definiranog kriterija nagrađuje samo sudjelovanje u nekoj aktivnosti bez 

provjeravanja učenika

učeniku daje informaciju o njegovoj kompetentnosti i 

vrijednosti postignuća

daje učeniku samo informaciju o njegovu statusu u odnosu 

na druge učenike

usmjerava na razmišljanje o vlastitim strategijama rješavanja 

problema

usmjerava  učenika na uspoređivanje s drugima i natjecanje

opisuje trenutačno postignuće učenika u odnosu na 

njegova prethodna postignuća

opisuje trenutno postignuće učenika u odnosu na 

postignuće ostalih u razredu

priznanje za izuzetno uložen napor ili uspjeh na teškom 

zadatku

priznanje bez obzira na uloženi trud ili značenje postignuća

usmjerava pažnju učenika na ponašanje relevantno za 

zadatak

usmjerava pažnju na učitelja kao vanjski autoritet koji njime 

manipulira



GLAZBA KAO MOTIVACIJA U 
NEGLAZBENIM PREDMETIMA

• interdisciplinarnost je proces stvoren za učenje iz više izvora 

na mnogo razina iz različitih kutova (Jensen, 2003)

• postoji izvanzglazbena i unutarglazbena korelacija

• tri mogućnosti za realizaciju korelacije:

1. korelacija na temelju motiva

2. korelacija na temelju strukture

3. korelacija na temelju sposobnosti i stvaralaštva



MZO (2019). Kurikulum nastavnog 

predmeta Glazbena kultura za 

osnovne škole i Glazbena umjetnost za 

gimnazije.



ZAKLJUČAK

• treba poticati ekstrinzičnu i intrinzičnu motivaciju učenika 
(odabiranjem zanimljivih aktivnosti, davanjem specifičnih 

povratnih informacija te izmjenom različitih metoda i oblika 

rada)

• nastavu treba obogatiti kvalitetnim odabirom sadržaja u etapi 

motivacije tijekom nastavnog sata

• važno je korelirati nastavne sadržaje iz područja glazbe sa 

sadržajima iz drugih područja
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