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Kurikulum

• Razlika pojmova: nastavni plan i program / kurikulum

• Nastavni plan: školski dokument, propisani nastavni predmeti, 
redoslijed proučavanja tih predmeta po razredima/semestrima, tjedni 
broj sati za svaki predmet

• Nastavni program: školski dokument, opseg, dubina i redoslijed 
nastavnih sadržaja za svaki predmet

• Kurikulum: obrazovni proces utemeljen na znanstveno zasnovanom 
cilju, zadatcima, sadržaju, planu i programu, organizaciji te na 
evaluaciji učenika



Vrste kurikuluma

• Humanistički – fokusiran na razvoj učenika

• Funkcionalistički – fokus na produkt obrazovnog procesa

• Razlika u školama totalitarnog i demokratskog društva

• Zatvoreni, otvoreni i mješoviti tip kurikuluma



Nastava Glazbene umjetnosti

• Jezična, klasična i opća gimnazija – četverogodišnji program

• Matematička i prirodoslovna gimnazija – dvogodišnji program

• Ostvarivanje temeljnih odgojno-obrazovnih vrijednosti i općih ciljeva 
odgoja i obrazovanja, potiče estetski razvoj, kreativnost, glazbene 
sposobnosti, interese itd.

• Nastava Glazbene umjetnosti temelji se na četiri načela: psihološko, 
kulturno-estetsko, načelo sinkroničnosti i načelo interkulturalnosti



Povijesni prikaz nastave Glazbene umjetnosti

• Razvoj školstva do 19. stoljeća bio je pod utjecajem crkve

• Godine 1849. izrađena je osnova za organizaciju austrijskih gimnazija i realka, koja je bila propisana i za hrvatske 
gimnazije - nastavni predmet Gesang - Pjevanje je sastavni dio općeg obrazovanja u gimnazijama i
realkama

• Do Drugoga svjetskoga rata  predmet Pjevanje, Muzika ili Glazba prisutan s dva sata tjedno u prvim dvama 
razredima realne i klasične gimnazije

• Od 1944. do 1950. godine - Pjevanje ili Pjevanje i povijest muzike

• Nastava glazbe 1994. godine postaje samostalni predmet – Glazbena umjetnost



Suvremena nastava Glazbene umjetnosti

• Sastavni dio gimnazija

• Nastavni sadržaj Glazbene umjetnosti prema Nastavnom planu i programu 
iz 1994. slijedi isključivo kronološki tijek razvoja glazbe i njenih stilova
• dijakronijski model - kronološki pregled povijesti glazbe uz slušanje glazbenih djela

• Godine 2019. - Kurikulum za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne 
škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj 
• odgojno-obrazovni ishodi nastave Glazbene umjetnosti u pojedinom razredu ovise o 

odabiru sinkronijskog ili dijakronijskog modela poučavanja

• učenje i poučavanje predmeta Glazbene umjetnosti temelji se na obilježjima 
humanističkog i otvorenog kurikuluma



Otvoreni kurikulum nastave glazbe u 
općeobrazovnoj školi

• Od šk. god. 2006./2007.  - otvoreni model - kurikulum u nastavi 
Glazbene kulture u osnovnoj školi - osnivač prof. dr. sc. Pavel Rojko
• slušanje i upoznavanje glazbe postaju obvezni dio otvorenog modela

• slušanje i upoznavanje umjetničke, narodne, popularne i jazz glazbe

• Od šk. god. 2019./2020. – otvoreni kurikulum u nastavi Glazbene 
kulture i Glazbene umjetnosti 
• suvremeni i otvoreni način poučavanja

• slušanje i upoznavanje glazbe obvezni dio



Estetski odgoj učenika u nastavi Glazbene 
umjetnosti
• Estetika – grana filozofije – osjetilno doživljavanje i izražavanje sebe i 

svijeta
• umjetnost – pitanja lijepog u umjetnosti i stvaralaštvu

• Estetski odgoj - sastavni dio razvoja i formiranja opće kulture čovjeka
• Zadatak škole – estetski odgajati

• poticati učenike na zanimanje za estetska obilježja umjetničkih djela
• osposobljavanje za uočavanje, doživljavanje i vrednovanje lijepog i skladnog

• Kurikulum iz 2019. god. - kulturno-estetsko načelo
• učenici izravnim ili neizravnim susretom s glazbenim ostvarenjima razvijaju glazbeni 

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

• Aktivno slušanje glazbe – otvoreni kurikulum
• učenici kao kompetentni korisnici glazbene kulture



Modeli nastave glazbene umjetnosti

• Dijakronijski model – kronološki tijek povijesti glazbe

• Sinkronijski model – suvremeni način podučavanja – prilagođavanje 
sadržaja – sukladan je strukturi otvorenog kurikuluma



Dijakronijski model nastave Glazbene 
umjetnosti
• Kronološka koncepcija povijesti glazbe

• Tema se obrađuje nekoliko puta tijekom četiri/dvije godine 

• Program se lako sastavlja te se tako olakšava rad nastavnicima

• Negativni motivacijski učinak na učenike
• u prvom se razredu započinje s glazbom koja nije primjerena za tu dob
• pretjerana opširnost sadržaja
• verbalizam kao posljedica opširnosti
• učenici biografske sadržaje obrađuju sami
• glazba se sluša isključivo informativno



Sinkronijski model nastave Glazbene 
umjetnosti
• Glazba i njeni pojavni oblici – u prvom planu – aktivno slušanje

• Otvoreni pristup provođenja planiranog procesa obrazovanja

• Nastavni program teže je sastaviti – zahtijeva dodatni trud i temeljitu 
pripremu



Dijelovi sinkronijskog modela

• Sadržaj sinkronijskog modela dijeli se u tri cjeline:
1. upoznavanje s glazbenim pojavama 

• učenici stvaraju osnovna slušna i teorijska znanja
• aktivnim slušanjem stječu spoznaje što je melodija, ritam, mjera, harmonija, homofonija, 

polifonija, tempo, dinamika, tonska boja, motiv, fraza…

2. upoznavanje glazbe obradom glazbenih vrsta
• sonata, koncert, komorne glazbene vrste, simfonijski orkestar, simfonija, simfonijska 

pjesma, klavirska minijatura, solo pjesma, suita, fuga, misa, oratorij, kantata, passacaglia, 
opera, opereta, musical, jazz… 

• redolijed upoznavanja ovisi o nastavniku
• tijekom slušnog upoznavanja odvija se i upoznavanje najznačajnijih skladatelja

3. ponavljanje upoznatih glazbenih primjera i njihovo smještanje u 
kronološki pregled povijesti glazbe



Dijakronijski i sinkronijski model nastave Glazbene 
umjetnosti u kontekstu otvorenog kurikuluma

• Otvoreni kurikulum
• podrazumijeva visok stupanj slobode u odabiru i oblikovanju nastavnih 

sadržaja, primjeni različitih strategija i metoda učenja i poučavanja, kao i 
različitih pristupa vrednovanju

• omogućuje nastavniku odabir dijakronijskog ili sinkronijskog modela
• direktno se oblikuje i sam proces izvođenja aktivnosti

• dijakronijski model kao frontalno-predavački stavlja učenika u pasivniji i podređeniji 
položaj

• sinkronijski model stavlja učenika u središte te sukladno tome nastavnik treba 
organizirati aktivnosti



DIJAKRONIJSKI MODEL

4 godine 2 godine

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

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

4 godine 2 godine

1. razred

 usvajanje glazbene terminologije

2. razred

 upoznavanje glazbenih vrsti (sonata, koncert, 

gudački kvartet, opera, …)

 upoznavanje vrsti glazbe

 pojedinačni skladatelji i njihova djela

3. razred

 upoznavanje glazbenih vrsti (sonata, koncert, 

gudački kvartet, opera, …)

 upoznavanje vrsti glazbe

 pojedinačni skladatelji i njihova djela

4. razred

 upoznavanje glazbenih vrsti (sonata, koncert, 

gudački kvartet, opera, …)

 upoznavanje vrsti glazbe

 pojedinačni skladatelji i njihova djela

2. polugodište 

 “šetnja kroz stoljeća” - povijesni pregled

1. razred

 1. polugodište - usvajanje glazbene terminologije

 upoznavanje glazbenih vrsti (sonata, koncert,

gudački kvartet, opera, …)

 upoznavanje vrsti glazbe

 pojedinačni skladatelji i njihova djela

2. razred

 upoznavanje glazbenih vrsti (sonata, koncert,

gudački kvartet, opera, …)

 upoznavanje vrsti glazbe

 pojedinačni skladatelji i njihova djela

 7-8 sati u 2. polugodištu - “šetnja kroz stoljeća” –

povijesni pregled



Zaključak

• Cilj nastave Glazbene umjetnosti je u središte postaviti glazbu i 
njezine pojavne oblike neovisno o kronološkom redu, što rezultira 
aktivnim sudjelovanjem učenika u nastavi kroz promatranje, 
analiziranje, tumačenje i uspoređivanje

• Fleksibilna nastava, slobodan odabir sadržaja i otvoreni način rada u 
središte nastavnog procesa stavljaju učenika i nastavnika

• Sinkronijski model kao suvremeni način podučavanja nastave 
Glazbene umjetnosti – prilagodljivost sadržaja, kreativni postupci, 
napredak nastavne prakse
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