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Odgojno-obrazovni djelatnici u 

osnovnoj i srednjoj školi

 Osnovna škola – učitelji

 Srednja škola – nastavnici

 Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
(MZO, 2020)

 Članak 100. (NN 68/18) – opće obrazovanje

 (1) Odgojno-obrazovni rad u osnovnoj školi obavljaju 
učitelji razredne, učitelji predmetne nastave, učitelji 
edukatori rehabilitatori i stručni suradnici.

 (2) Odgojno-obrazovni rad u srednjoškolskoj ustanovi 
obavljaju nastavnici i stručni suradnici.

 Zakon o umjetničkom obrazovanju (MZO, 2011) – glazbene, 
plesne, likovne i druge škole koje izvode umjetničke programe 

 Članak 17.

 (1) Poslove učitelja/nastavnika u umjetničkoj školi može 
obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij 
odgovarajuće vrste ili diplomski specijalistički stručni studij 
odgovarajuće vrste i ima potrebno pedagoško-psihološko-
didaktičko-metodičko obrazovanje (u daljnjem tekstu: 
pedagoške kompetencije).



S obzirom na završeni studij tko može izvoditi nastavu 

Glazbene kulture, Glazbene umjetnosti, Solfeggia, Harmonije, 

Polifonije, Glazbenih oblika, Povijesti glazbe, …?

 Pravilnik o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja 
i stručnih suradnika u osnovnoj školi (MZO, 2019) -
odnosi se na osnovnu općeobrazovnu školu

 Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-
psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih 
suradnika u osnovnom školstvu (MPŠ, 1996a) -
odnosi se na osnovnu glazbenu školu i plesnu školu

 Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško -
psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem 
školstvu (MPŠ, 1996b)



Glazbena kultura (MZO, 2019) 
 A) Diplomski studij

 Studij glazbene kulture

 Studij glazbene pedagogije

 Studij crkvene glazbe

 Studij teorije glazbe/muzike

 Studij glazbene teorije

 B) Diplomski studij

 Studij muzikologije

 Studij dirigiranja

 Studij kompozicije

 Studij solo pjevanja

 Studij instrumenta (orgulje, čembalo, fagot, flauta, klarinet, gitara, 
klavir, violina, viola, violončelo, kontrabas, harfa, harmonika, oboa, 
rog, saksofon, trombon, tuba, udaraljke)

 Učiteljski studij s pojačanim programom iz Glazbene kulture

 C) Preddiplomski studij

 Studij glazbene pedagogije

 Studij teorije glazbe/muzike

 Studij glazbene teorije



Glazbena umjetnost (MPŠ, 1996b) 

 dipl. muzikolog

 prof. glazbene kulture (danas studij Glazbene 
pedagogije)

 prof. teorijskih glazbenih predmeta (danas studij 
Teorije glazbe/muzike)



Solfeggio (MPŠ, 1996a/b) 

 OGŠ (MPŠ, 1996a) 

 prof. teoretskih glazbenih predmeta

 profesor glazbene kulture (danas studij Glazbene 
pedagogije)

 dipl. glazbenik - kompozitor (skladatelj)

 dipl. glazbenik - dirigent

 dipl. glazbenik - muzikolog

 SGŠ (MPŠ, 1996b) 

 prof. teorijskih glazbenih predmeta

 akademski muzičar kompozitor

 prof. glazbene kulture uz uvjete utvrđene nastavnim 
planom i programom (danas studij Glazbene pedagogije)



Harmonija i Polifonija (MPŠ, 

1996b) 

 akademski muzičar kompozitor

 prof. teorijskih glazbenih predmeta



Glazbeni oblici (MPŠ, 1996b) 

 prof. teorijskih glazbenih predmeta

 akademski muzičar kompozitor

 dipl. muzikolog

 akademski muzičar dirigent



Povijest glazbe (MPŠ, 1996b) 

 dipl. muzikolog

 prof. teorijskih glazbenih predmeta



PRIPREMANJE ZA NASTAVNI 

RAD

 pripremanje za 
nastavni rad obuhvaća:

 školovanje za 
nastavničko zvanje

 trajno pripremanje

 godišnje planiranje i 
pripremanje

 dnevno pripremanje



Školovanje za nastavničko zvanje

 školovanje za 
nastavničko zvanje 
osnovni je preduvjet 
bavljenja nastavnim 
radom i samim tim 
predstavlja oblik 
pripremanja za 
nastavni rad

 nastavničko zvanje 
stječe se na 
visokoškolskim 
ustanovama



Trajno pripremanje za nastavni rad -

permanentno/cjeloživotno usavršavanje

 trajno pripremanje za nastavni rad odnosi se na proces trajne 
izobrazbe učitelja/nastavnika

 obvezatno je za sve učitelje/nastavnike i ono može biti:

1. individualno

 samostalno proučavanje dostupnih izvora/literature

 stručni sadržaji

 metodičko-didaktički sadržaji

 pedagoško-psihološki sadržaji

2. skupno – kolektivno

 županijska stručna vijeća - sastanci ŽSV na kojima 
se održavaju predavanja i radionice vezane uz nastavu

 državni/međužupanijski skupovi - u organizaciji 
Agencije za odgoj i obrazovanje / MZO ili drugih 
društava/udruga/fakulteta

 POTVRDA o prisustvovanju/sudjelovanju – važna 
za napredovanje (učitelj/nastavnik mentor/savjetnik)



Trajno pripremanje za nastavni rad 

u 21. stoljeću

 stvaranje vlastite „mreže za osobno učenje“ (PLN-a –
Personal Learning Network)

 pojedinac razvija vlastitu personaliziranu „mrežu“ 
kolega učitelja/nastavnika i različitih izvora

 mreža postoji, kako u njihovim stvarnim vezama, tako 
i na internetu uz pomoć društvenih medija 
(Twittera, Facebooka, blogova nastavnika, …)



PLN – Personal Learning Network

 1) PLN omogućava 
učitelju/nastavniku da 
personalizira svoje 
usavršavanje

 može prilagoditi mrežu 
tako da dođe točno do 
onih informacija koje 
su mu potrebne 

 2) PLN označava visoki 
stupanj povezanosti 
učitelja/nastavnika s 
drugim kolegama

 ne dobiva samo 
informacije od drugih, 
već ih i sam dijeli

1. pronaći kvalitetne izvore i sadržaje, 

nastavne planove i programe 

/kurikulume  te konferencije 

2. dijeliti svoje sadržaje i ideje 

3. slijediti uspješne nastavnike i 

njihove blogove

4. dobiti podršku kada je potrebna 

5. stvoriti međunarodne veze svojim 

učenicima

6. „srušiti“ zidove svoje učionice i 

povezati se sa svijetom 

7. surađivati na projektima 

8. pronalaziti stalna nadahnuća 

9. učiti najnovije trendove u 

obrazovanju 

10. uvijek imati nove ideje za rad s

učenicma



Godišnje planiranje i 

pripremanje/makroplaniranje

 godišnje pripremanje za 
nastavni rad u osnovnoj i 
srednjoj školi se odnosi na 
izradu godišnjeg

 operativnog/globalnog/
okvirnog/izvedbenog 
plana i 
programa/kurikuluma

 sadrži raspored 
nastavnih tema/jedinica



Polazište za izradu godišnjeg/izvedbenog plana 

i programa/kurikuluma

 važeći dokumenti koje izdaje Ministarstvo znanosti 
i obrazovanja:

 Kurikulum nastavnog predmeta glazbena 
kultura za osnovne škole i glazbena umjetnost 
za gimnazije (MZO, 2019)

 Nastavni planovi i programi za osnovne 
glazbene škole (MZOŠ, 2006)

 Nastavi planovi i programi za srednje glazbene 
škole (MZOŠ, 2008)



Kurikulum GK/GU / Nastavni planovi i programi GŠ

- izdaje ih Ministarstvo znanosti i obrazovanja 

izv. prof. dr. sc. Jasna Šulentić 
Begić, Metodika teorijskih 

glazbenih predmeta

https://skolazazivot.hr/wp-
content/uploads/2020/06/GK
GU_kurikulum.pdf

https://narodne-
novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/20
06_09_102_2320.html

https://mzo.gov.hr/UserDocsImages/dokument
i/Obrazovanje/SrednjeObrazovanje/Nastavnipla
novi-
Umjetnicke/1_nastavni_plan_i_program_za_sre
dnje_glazbene_i_plesne_skole.pdf

https://skolazazivot.hr/wp-content/uploads/2020/06/GKGU_kurikulum.pdf
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_09_102_2320.html
https://mzo.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Obrazovanje/SrednjeObrazovanje/Nastavniplanovi-Umjetnicke/1_nastavni_plan_i_program_za_srednje_glazbene_i_plesne_skole.pdf


Dnevno pripremanje

 dnevno pripremanje čini:

 formalno pripremanje

 stvarno pripremanje

 formalno pripremanje

 popunjavanje obrasca priprave

 stvarno pripremanje

 uvjet popunjavanja obrasca priprave



Stvarno pripremanje

1. biranje teme sata/nastavne jedinice na temelju godišnjeg 
plana/kurikuluma ili dogovora s učenicima

2. zamišljanje izvođenja nastave samo na temelju naslova 
nastavne jedinice/teme sata

3. proučavanje načina na koji je ista tema osmišljena u 
različitim udžbenicima i priručnicima 

4. traženje zanimljivosti na internetu ili u literaturi

5. priprema materijala/ppt prezentacije za prikaz na 
računalu

6. priprema materijala za grupni ili individualni rad učenika

7. uvježbavanje sadržaja (pjevanje, sviranje, slušanje 
glazbe, …) prije izvođenja na satu 

8. predviđanje eventualnih učeničkih pitanja i mogućih 
odgovora

9. zamišljanje tijeka nastavnog sata i vremenskog trajanja 
pojedinih dijelova



Formalno pripremanje

 formalno pripremanje je popunjavanje obrasca priprave 
na osnovu stvarnog pripremanja

 tijek nastavnog sata organiziramo na osnovu pisane 
priprave koju samostalno osmišljavamo

 polazište za osmišljavanje priprave je tema sata –
naziv nastavne jedinice

 u izvedbenom nastavnom planu i 
programu/kurikulumu, kojeg ste sastavili na početku 
godine, naveli ste popis nastavnih jedinica (tema 
sata)



Kako treba izgledati pisana 

priprava za sat?

 u pojedinim školama obrazac na koji pišete 
pripravu dogovara se na nivou škole ili ju 
samostalno osmislite

 ona služi vama 

 priprava je kratki pismeni sažetak i podsjetnik za 
osmišljeni sat  (scenarij) 

 nakon održanog sata u nju bilježite potrebne 
povratne informacije i napomene koje su vam 
važne za sljedeći sat i daljnji rad



Obrazac priprave za izvođenje nastavnoga sata

u okviru stručnog ispita

 

 

 

 

 

 

 

PRIPRAVA ZA IZVOĐENJE NASTAVNOG SATA  

GLAZBENE KULTURE/GLAZBENE 

UMJETNOSTI U OKVIRU STRUČNOGA ISPITA 

 
Nastavna jedinica: 

 

 

 

 

 

 

Ime i prezime pripravnika/ice: 

Matična ustanova: 

 

 

 

 

 
     Viša savjetnica:                                                                                Ispitivač metodike: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Rijeci/Zagrebu/Osijeku, ?.?.2020. god. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.azoo.hr/in
dex.php?view=article&i
d=7944&naziv=progra
m-pripravnickog-staza-
za-pripravnike-
glazbene-kulture-i-
glazbene-umjetnosti-i-
obrazac-priprave

https://www.azoo.hr/index.php?view=article&id=7944&naziv=program-pripravnickog-staza-za-pripravnike-glazbene-kulture-i-glazbene-umjetnosti-i-obrazac-priprave


Što je nastavna 
jedinica/tema sata?

 nastavna jedinica/

tema sata – nastavni 
sadržaj koji se obrađuje 
tijekom jednoga 
nastavnoga sata

Što je cilj sata?

 cilj sata – odnosi se na 
nastavnu jedinicu/temu 
sata, tj. na sadržaj (znanja 
i vještine/kompetencije) 
koji će učenik tijekom sata 
usvojiti



Kakav može biti tip sata?

 tip sata – sati su 
uglavnom kombinirani, no 
tip sata određuje se 
prema prevladavajućem 
dijelu sata

 obrada

 ponavljanje i vježbanje

 vrednovanje i 
ocjenjivanje

 kombinirani

kombinirani

obrada

ponavljanje i 
vježbanje

vrednovanje 
i 

ocjenjivanje



Što su ishodi / zadaci nastave?

 ishodi učenja - definiraju se 
znanja i vještine kojima će 
učenik raspolagati nakon 
učenja/vježbanja s obzirom 
na nastavni sadržaj 
(nastavnu jedinicu)

 kada osmišljavate ishod 
počnite s:

 učenik će moći …

 u pripravu navedite oznaku i 
tekst ishoda iz Kurikuluma 
predmeta (2019) ili 
međupredmetnih tema

 zadaci nastave –
funkcionalni, materijalni, 
odgojni

 materijalni – stjecanje 
znanja i vještina 

 funkcionalni – razvoj 
sposobnosti 

 odgojni – formiranje 
vrijednosti i stavova



Što su nastavne metode?

 nastavne metode – načini učenja i poučavanja 

 demonstracija

 usmeno izlaganje

 razgovor

 praktični rad

 rad na (notnom) tekstu

 individualizirani nastavni listići

 čitanje

 pisanje

 …



Što su nastavni oblici?

 nastavni oblici – u nastavnom procesu moguće je 
grupirati učenike

 možemo raditi s cijelim odjelom, grupom, učenicima 
u paru ili pojedincem 

 frontalni 

 grupni 

 u parovima 

 individualni



Što su nastavna sredstva i 

pomagala?

 nastavna sredstva su izvori 
znanja, objekt spoznavanja, 
sadržaj poruke koju 
posredujemo učenicima 
pomoću nastavnih 
pomagala:

 glasovir/gitara

 Hi-Fi linija 

 računalo, projektor i zvučnici

 tablet

 mobitel

 udžbenik

 radni listić

 dječji instrumentarij

 ploča

 partiture/slike/fotografije

 …



Vrednovanje  usvojenosti odgojno-

obrazovnih ishoda može biti kao:

 Vrednovanje za učenje
 učitelj/nastavnik daje kvalitativne povratne informacije 

učenicima o razini usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda 
(formativno)

 Vrednovanje kao učenje
 vrednovanje kao učenje podrazumijeva aktivno uključivanje 

učenika u proces vrednovanja uz podršku učitelja/nastavnika 
(formativno)

 Vrednovanje naučenoga
 procjena usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda

 provodi se periodično nakon određene nastavne cjeline, 
odnosno obrazovnog razdoblja (sumativno)



Što su izvori u pripravi?

 izvori - korišteni 
izvori/literatura za 
pripremanje nastavnog sata

 Kurikulum GK/GU

 Nastavni plan i program 
za glazbene škole

 priručnici i udžbenici za 
GK/GU/Solfeggio, …

 knjige, stručni časopisi, …

 Web stranice – Internet 
izvori

 …

 potrebno je navesti 
bibliografske podatke za 
svaki izvor



Povezanost s drugim predmetima i 

međupredmetnim temama

 korelacija (lat.)

 suodnos, međuzavisnost, uzajamna zavisnost

 u pedagoškoj literaturi pojam koji se često koristi za 
međupredmetno i predmetno povezivanje

 povezivanje nastave Glazbene kulture/umjetnosti s 
drugim predmetima 

 Npr. nastavom materinjeg/stranog jezika, Povijesti,  
Geografije, Likovne kulture/umjetnosti, …

 povezivanje nastave Solfeggia s drugim predmetima

 Npr. nastavom instrumenta, Teorije glazbe, Glazbenih 
oblika, Povijesti glazbe, Polifonije, Harmonije, …



Koje dijelove sadrži nastavni sat?

 Uvodni dio

 Središnji dio

 Završni dio

 Rezervna aktivnost

 Potrebna je detaljna 
razrada svih aktivnosti 
učitelja/nastavnika i 
učenika.

Uvodni 
dio

Središnji 
dio

Završni 
dio

Rezervna 
aktivnost



Što je rezervna aktivnost?

 rezervna aktivnost - poslužit će vam u slučaju kada ste 
ranije završili aktivnosti sata koje se predvidjeli

 rezervna aktivnost može biti:

 glazbena igra

 pjevanje poznatih pjesama

 pjevanje glazbenih primjera, rad na modulatoru, …

 slušanje dodatne/ih skladbe/i povezane/ih s temom 
sata

 utvrđivanje sadržaja upoznatih tijekom sata pomoću 
glazbene igre, kviza, križaljke, …

 …



Što je plan ploče?

 plan ploče - kraći zapis nastavnoga sadržaja upoznatog 
tijekom sata

 koristite li prezentaciju tijekom sata vaša prezentacija je 
zamjena za ploču

 u planu ploče trebate navesti sve što će učenici 
prepisati s prezentacije u svoje bilježnice počevši od 
naslova ...

 nemojte zaboraviti navesti skladbe i skladatelje, notne zapise, 
i dr.

 plan ploče mora biti pregledan i sažet

 naslov pjesme/skladbe - skladatelj, neki ključni pojmovi, 
fotografije, …

 morate poštivati gramatičke i pravopisne norme književnog 
hrvatskog jezika

Ispravi.me - Hascheck [Hašek]

https://ispravi.me/

https://ispravi.me/


STRUČNI ISPIT – sadržaj 

1. pisani rad (180 min.)

2. izvedba nastavnog sata + priprava za nastavni sat (45 
min.)

3. usmeni ispit (do 40 min.)

 uspjeh na svakom dijelu ispita i opći uspjeh na ispitu 
iskazuje se ocjenom: položio ili nije položio

 pripravnik koji nije položio pisani rad ili izvedbu nast. sata 
ne može polagati usmeni ispit

 pripravnik koji nije zadovoljio na usmenom dijelu ispita 
upućuje se na ponovno polaganje tog dijela stručnog ispita



PISANI RAD
 traje do 180 minuta

 pripravnik ima mogućnost izbora jedne od triju ponuđenih 
glazbenopedagoških tema

 trodijelna struktura pisanog rada:

 uvod – uvodne misli u odnosu na odabranu temu 

 razrada – izlaže se glavni sadržaj, argumentiranje, 
navođenje tuđih i vlastitih misli, navođenje tuđih i vlastitih 
primjera iz prakse (ako ih pripravnik ima) i sl.

 zaključak – završne misli u odnosu na odabranu temu 

 rezultati pisanog rada:

 1. pismenost (položio/nije položio)

 2. stručno-pedagoška razina obrade teme (položio/nije 
položio)



IZVEDBA NASTAVNOG SATA + 

PISANA PRIPRAVA

 trajanje: jedan školski sat (45 minuta)

 obvezne konzultacije s učiteljem/nastavnikom 
mentorom u školi u kojoj se polaže stručni ispit

 obvezna pisana priprava za nastavni sat

 detaljno razrađena sa svim sastavnicama

 svakom članu povjerenstva pripremiti jedan 
primjerak priprave

 mentor daje:

 temu za nastavni sat, termin održavanja, 
omogućuje potrebnu opremu, sugerira sadržaj i 
aktivnosti s obzirom nastavnu jedinicu



USMENI ISPIT

 usmenom dijelu ispita kandidat može pristupiti nakon položenog:

 pisanoga rada i nastavnog sata

 usmeni ispit polaže se pred svim članovima komisije

 ispit taje do 40 min.

 tijek usmenog ispita:

 osvrt na pisani rad

 ocjena pismenosti - učitelj/nastavnik hrvatskog jezika

 stručno-metodička obrada teme – metodičar

 osvrt na nastavni sat – metodičar, savjetnik, mentor

 razgovor - sadržaji metodike – metodičar, savjetnik, mentor

 sadržaji povezani s održanim nastavnim satom i pisanim 
radom

 razgovor - opći dio programa – ravnatelj

 poznavanje Ustava Republike Hrvatske, ustrojstva 
školskog sustava i rada u školi, školskih propisa te 
pedagoške dokumentacije i evidencije



Primjeri tema za pisani i usmeni dio ispita -

Glazbena kultura

 Slušanje glazbe u nastavi glazbene 
kulture

 Pjevanje u osnovnoj općeobrazovnoj 
školi

 Sviranje u osnovnoj općeobrazovnoj 
školi

 Glazbeno stvaralaštvo i glazbene igre u 
nastavi glazbene kulture

 Uloga nastave glazbene kulture u 
formiranju glazbenog ukusa učenika 

 Popularna glazba i nastava glazbene 
kulture

 Problem glazbenog opismenjivanja u 
nastavi glazbene kulture

 Upoznavanje tradicijske glazbe u 
nastavi glazbene kulture

 Izvannastavne glazbene aktivnosti u 
osnovnoj školi

 Korelacija, koncentracija i integracija u 
nastavi glazbene kulture 

 Otvoreni model/kurikulum nastave 
glazbene kulture

 Načela nastave glazbene kulture 

 Domene nastave glazbene kulture 

 Vrednovanje  usvojenosti odgojno-
obrazovnih ishoda u nastavi glazbene 
kulture

 Povezanost glazbene kulture s drugim 
predmetima i međupredmetnim 
temama

 Ciljevi nastave glazbene kulture u 
osnovnoj školi

 Odnos nastave glazbene kulture i 
estetskog odgoja učenika

 Upoznavanje  glazbenih oblika u 
osnovnoj općeobrazovnoj školi

 Upoznavanje  glazbenih vrsta u 
osnovnoj općeobrazovnoj školi

 Problem izvanglazbenih zadataka u 
nastavi glazbene kulture

 Ocjenjivanje u nastavi glazbene kulture

 Nastavna sredstva i pomagala u 
nastavi glazbene kulture 

 Udžbenik u nastavi glazbene kulture

 Upoznavanje glazbenih instrumenata u 
osnovnoj općeobrazovnoj školi

 Dječje glazbeno stvaralaštvo u 
osnovnoj općeobrazovnoj školi

https://www.azoo.hr/strucni-ispiti-arhiva/program-

pripravnickog-staza-za-pripravnike-glazbene-kulture-

i-glazbene-umjetnosti-i-obrazac-priprave/

https://www.azoo.hr/strucni-ispiti-arhiva/program-pripravnickog-staza-za-pripravnike-glazbene-kulture-i-glazbene-umjetnosti-i-obrazac-priprave/


Programski sadržaji – Glazbena kultura

 Značajke predmeta glazbena kultura

 Modeli nastave glazbe u osnovnoj općeobrazovnoj školi

 Ciljevi nastave glazbene kulture

 Razvoj sposobnosti učenika u nastavi glazbene kulture

 Artikulacija nastavnog sata

 Pripremanje učitelja za nastavu

 Razvoj kritičkog mišljenja i kreativnih sposobnosti učenika u nastavi glazbene kulture

 Praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje učenika u nastavi glazbene kulture

 Aktivnosti i sadržaji u nastavi glazbene kulture (pjevanje, sviranje, slušanje glazbe, 

 muzikološki sadržaji i dr.)

 Nastavne metode i oblici rada u nastavi glazbene kulture

 Udžbenik u nastavi glazbene kulture

 Izborna nastava glazbe i izvannastavne glazbene aktivnosti u osnovnoj školi

 Značaj upoznavanja tradicijskih običaja, pjesama, glazbala i plesova

 Upoznavanje glazbenih vrsta i oblika u nastavi glazbene kulture

 Glazbena pismenost u nastavi glazbene kulture: razina ostvarivosti

 Odgoj kulturnih navika učenika putem nastave glazbene kulture

 Usvajanje pjesme u nastavi glazbene kulture

 Mogućnosti primjene ICT tehnologije u nastavi glazbene kulture

 Povezivanje nastave glazbene kulture s drugim predmetima

 Interkulturalni odgoj i interkulturalni pristup nastavi glazbene kulture

https://www.azoo.hr/strucni-ispiti-
arhiva/program-pripravnickog-staza-za-
pripravnike-glazbene-kulture-i-glazbene-
umjetnosti-i-obrazac-priprave/

https://www.azoo.hr/strucni-ispiti-arhiva/program-pripravnickog-staza-za-pripravnike-glazbene-kulture-i-glazbene-umjetnosti-i-obrazac-priprave/


Primjeri tema za pisani i usmeni dio ispita -

Glazbena umjetnost

 Mogućnosti pristupa slušnoj analizi glazbenog 
djela u nastavi glazbene umjetnosti

 Razvijanje slušnog opažanja i estetske 
osjetljivosti učenika u nastavi glazbene 
umjetnosti

 Upoznavanje vokalno-instrumentalnih vrsta 
duhovne glazbe u nastavi glazbene umjetnosti

 Razvoj programnosti u glazbi 

 Stilska obilježja barokne glazbe

 Razvoj koncerta i njegovo upoznavanje u nastavi 
glazbene umjetnosti

 Razvoj simfonije u nastavi glazbene umjetnosti

 Nastanak i razvoj opere u nastavi glazbene 
umjetnosti

 Upoznavanje hrvatske tradicijske glazbe i drugih 
naroda u nastavi glazbene umjetnosti

 Nastavne metode i oblici rada u nastavi glazbene 
umjetnosti

 Praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje učenika u 
nastavi glazbene umjetnosti

 Domene nastave glazbene umjetnosti

 Načela nastave glazbene umjetnosti 

 Otvoreni kurikulum nastave glazbene umjetnosti

 Vrednovanje  usvojenosti odgojno-obrazovnih 
ishoda u nastavi glazbene umjetnosti

 Povezanost glazbene umjetnosti s drugim 
predmetima i međupredmetnim temama

 Ciljevi nastave glazbene umjetnosti

 Upoznavanje tradicijske glazbe u nastavi 
glazbene umjetnosti

 Udžbenik u nastavi glazbene umjetnosti

 Doživljaj i analiza glazbenog djela

 Doba baroka i prikaz stilskih odrednica glazbe 
tog razdoblja

 Svjetovne vokalne vrste u 15. i 16. stoljeća

 Stilovi i pravci glazbe 20. stoljeća

 Razvoj mise kao duhovne vrste kroz povijest 
glazbe i njezina zastupljenost u nastavi

 glazbene umjetnosti

 Rokoko u glazbi – stil na razmeđu baroka i 
klasicizma

 Instrumentalne vrste i oblici klasicizma

 Nove glazbene vrste romantizma

 Impresionizam u glazbi i ostalim umjetnostima

 Upoznavanje glazbeno-izražajnih sastavnica kao 
preduvjet slušne analize glazbenog djela
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Programski sadržaji – Glazbena umjetnost

 Ciljevi nastave glazbene umjetnosti u gimnaziji

 Koncepcija nastavnog programa glazbene umjetnosti u gimnaziji

 Sinkronijski i dijakronijski modeli nastave glazbene umjetnosti

 Razvijanje slušnog opažanja i estetske osjetljivosti učenika u nastavi glazbene 
umjetnosti

 Razvijanje kritičkog mišljenja i kreativnih sposobnosti učenika u nastavi glazbenu 
umjetnost

 Interkulturalni odgoj i interkulturalni pristup nastavi glazbene umjetnosti

 Povezivanje nastave glazbene umjetnosti s drugim predmetima

 Praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje učenika u nastavi glazbene umjetnosti

 Upoznavanje tradicijske glazbe u nastavi glazbene umjetnosti

 Pristup i analiza glazbenog djela

 Nastavne metode i oblici rada u nastavi glazbene umjetnosti

 Izvannastavne aktivnosti učenika u području glazbene umjetnosti

 Poticaji istraživačkog rada u nastavi glazbene umjetnosti

 Odgoj ljudskih prava i zaštite okoliša u nastavi glazbene umjetnosti

 Mogućnosti primjene ICT tehnologije u nastavi glazbene umjetnosti

 Motiviranje učenika za sadržaje predmeta glazbene umjetnosti

 Odgoj kulturnih navika učenika putem nastave glazbene umjetnosti

 Artikulacija nastavnog sata

 Pripremanje učitelja za nastavu
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Primjeri tema za pisani i usmeni dio ispita te 

programski sadržaji - Glazbeno-teorijski 

predmeti u glazbenim i plesnim školama 

 Obrada glazbenog primjera u nastavi solfeggia 

 Odnos teorije glazbe i solfeggia 

 Obrada novog ritamskog problema 

 Nastavne metode u nastavi teorijskih glazbenih predmeta 

 Apsolutni i relativni sluh

 Glazbena nadarenost i njezino mjerenje 

 Obrada novog intonacijskog problema 

 Povezivanje nastave solfeggia s nastavom drugih teorijskih predmeta 

 Pripremanje nastavnika za nastavu s posebnim osvrtom na nastavu 
teorijskih glazbenih predmeta 

 Udžbenik i priručnik u nastavi solfeggia 

 Predmet, cilj i zadaci nastave solfeggia 

 Harmonija na klaviru u nastavi harmonije 

 Vokalna tehnika kao pretpostavka kvalitetnog zborskog pjevanja 

 Solfeggio kao učenje glazbenog jezika 

 Harmonija kao formalna disciplina
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Primjeri tema za pisani i usmeni dio ispita te 

programski sadraji - Glazbeno-teorijski 

predmeti u glazbenim i plesnim školama 

 Razvoj učenikovih sposobnosti u glazbenoj 
nastavi

 Razvojni stupnjevi dječjeg glazbenog 
izraza 

 Uporaba dječjeg instrumentarija u 
predškolskoj i osnovnoškolskoj nastavi 

 Prijemni ispit u glazbenoj/plesnoj školi 

 Razvoj kritičkog mišljenja i kreativnih 
sposobnosti učenika u predmetima 
glazbeno-teorijske nastave

 Nastavne metode u glazbenoj nastavi 

 Ciljevi i zadaci nastave teorijskih glazbenih 
predmeta 

 Metode relativne i apsolutne solmizacije 

 Struktura nastavnog sata kod teorijskih 
glazbenih predmeta 

 Poticanje učenikovih stvaralačkih glazbenih 
sposobnosti u različitim oblicima nastave 

 Problem udžbenika i priručnika u nastavi 
teorijskih glazbenih predmeta

 Okvirni i izvedbeni programi teorijskih 
glazbenih predmeta 

 Upoznavanje glazbeno-stilskih razdoblja u 
nastavi teorijskih glazbenih predmeta 

 Teorija glazbe u predmetu solfeggio 

 Slušanje glazbe u nastavi teorijskih 
glazbenih predmeta 

 Pripremanje učitelja za nastavu 

 Njegovanje lijepog tona u nastavi 
teorijskih glazbenih predmeta 

 Praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje 
učenika u nastavi teorijskih glazbenih 
predmeta 

 Mogućnosti primjene ICT tehnologije u 
glazbenoj nastavi 

 Pedagoška dokumentacija teorijskih 
glazbenih predmeta

 Usporedba učenja jezika glazbe na 
solfeggiu s učenjem jezika

 Relativna i apsolutna solmizacija 

 Uloga klavira u nastavi solfeggia

 Diktat u nastavi solfeggia 

 Ulazak u intonaciju

 Izbor metode u nastavi solfeggia 

 Rad na modulatoru 

 Postupci vježbanja u nastavi solfeggia 

 Obrada nove ljestvice/tonaliteta 

 Ulazak u ritam i mjeru u nastavi solfeggia 
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Primjeri tema za pisani i usmeni dio ispita te 

programski sadržaji  – nastava instrumenta u 

glazbenim školama
 Motivacija učenika kao osnovni pokretač njegova napretka u umijeću 

sviranja

 Razvoj glazbenih sposobnosti 

 Učenje napamet, sviranje po sluhu, sviranje á vista  - psihološki i metodički 
pristup 

 Upoznavanje učenika s osnovnim stilskim značajkama glazbenog djela 

 Nastanak i oblikovanje tona na pojedinom glazbalu 

 Kako učeniku razviti zvukovnu predodžbu i maštu 

 Usporedbe početnica za pojedino glazbalo 

 Razvoj osnovnih vrste tehnika za pojedino glazbalo tijekom osnovne 
glazbene škole 

 Načini vježbanja 

 Priprema učenika za javni nastup (koncert, natjecanja, ispit) 

 Razvoj muzičkog mišljenja učenika tijekom osnovne glazbene škole 

 Nastavni program pojedinog glazbala u osnovnoj glazbenoj školi 

 Osnovne sastavnice interpretacije; definicija i primjena u nastavi 

 Vrste artikulacije kod pojedinog glazbala 

 Značaj sviranja ljestvica u instrumentalnoj nastavi 

 Osnovno umjetničko školstvo; svrha i ustroj temeljem Zakona i 
podzakonskih akata 

 Praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje učenika u instrumentalnoj nastavi 

 Povijesni razvoj i građa pojedinog glazbala 

 Artikulacija nastavnog sata instrumentalne nastave 

 Specifičnosti interpretacije polifonije na pojedinom glazbalu 

 Razvoj literature za pojedino glazbalo u 20. stoljeću 

 Značaj komorne glazbe u osnovnoj glazbenoj školi 

 Pristup obradi nove skladbe s učenikom 

 Pedagoška dokumentacija u glazbenim školama 

 Metode rada s notnim tekstom u nastavi instrumenta 

 Razvoj stvaralačkih sposobnosti učenika u okviru instrumentalne nastave

 Pristup obradi nove skladbe s obzirom na uzrast učenika 

 Praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje učenika u glazbenoj školi 

 Pripremanje učitelja za nastavu 

 Priprema učenika za javni nastup 

 Učenje napamet 

 Značaj sviranja á vista 

 Povijesni razvoj i građa pojedinog glazbala 

 Stilsko izvođenje ukrasa

 Specifičnosti komornog i skupnog muziciranja za pojedino 
glazbalo 

 Svrha i specifičnosti sviranja ljestvica na pojedinom glazbalu 

 Oblikovanje zvuka i osnovne vrste artikulacije na pojedinom 
glazbalu 

 Usporedba početnica za pojedini instrument 

 Specifičnosti početne nastave na pojedinom instrumentu 

 Razvoj učenikovih sposobnosti u glazbenoj nastavi 

 Osposobljavanje učenika za samostalno vježbanje 

 Razvoj tipične glazbene vrste za pojedino glazbalo (koncert, 
sonata, suita..) 

 Osvrt na nastavni program za pojedino glazbalo 

 Obrada pojedinog stilskog razdoblja s motrišta pojedinog glazbala 

 Specifičnosti sustava umjetničkog školstva u RH

 Uloga pojedinih sastavnica glazbe pri interpretaciji glazbenog 
djela 

 Načini uigravanja na pojedinom glazbalu 

 Pregled razvoja literature za pojedino glazbalo 

 Struktura nastavnog sata na instrumentalnoj nastavi 

 Mogućnosti primjene ICT tehnologije u glazbenoj nastavi
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Literatura – Glazbena kultura
 Odobreni udžbenici i priručnici za nastavu glazbene kulture  

 Kurikulum nastavnog predmeta glazbena kultura za osnovne škole i glazbena umjetnost za gimnazije, NN 
7/2019 od 22.01.2019.

 Nastavni plan i program za osnovnu školu, NN 102/06. od 15.09.2006. 

 Stručni i pedagoški časopisi (Tonovi, Theoria, Arti musices, Metodički ogledi, Napredak, Školski vjesnik, Život i 
škola  i drugi) te zbornici skupova

 Collin, Marsh: Kurikulum, temeljni pojmovi, Educa 1994.

 Čudina Obradović, Mirjana: Nadarenost – prepoznavanje, razumijevanje i razvijanje, Školska knjiga, 1991.

 Dobrota, Snježana i Reić Ercegovac, Ina: Zašto volimo ono što slušamo: glazbeno-pedagoški i psihologijski 
aspekti glazbenih preferencija, Filozofski 

 fakultet Sveučilišta u Splitu, 2016.

 Dobrota, Snježana: Uvod u suvremenu glazbenu pedagogiju, Trogrlić, Marko (ur.), Filozofski fakultet 
Sveučilišta u Splitu, Split, 2012. 

 Dryden, Vos: Revolucija u učenju, Educa, 2002. 

 Gavazzi, Milovan: Godina dana hrvatskih narodnih običaja, Hrvatski sabor kulture, 1991.

 Gjadrov, Igor: Dirigiranje, Music play, 2002.

 Glasser, William: Kvalitetna škola, Alinea, 1993.

 Goleman, Daniel: Emocionalna inteligencija, Mozaik knjiga, 1997. 

 Ivanek, Ana dr. i suradnici: Priručnik za razrednike, Profil international, 2003.

 Jerković, Josip: Osnove dirigiranja I - taktiranje, II izdanje, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, 2003.

 Jerković, Josip: Osnove dirigiranja II - interpretacija, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, 2001.

 Jerković, Josip: Osnove dirigiranja III - literatura, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, 2001.

 Knežević, Goran: Naše kolo veliko, Ethno Zagreb, 1993.

 Knežević, Goran: Srebrna kola, zlaten kotač, Ethno Zagreb, 2005.

 Radočaj-Jerković, Antoaneta: Pjevanje u nastavi glazbe, Umjetnička akademija u Osijeku, 2017.

 Radočaj-Jerković, Antoaneta: Zborsko pjevanje u odgoju i obrazovanju, Umjetnička akademija u Osijeku, 2017.
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Literatura – Glazbena kultura

 Rojko, Pavel: Metodika nastave glazbe. Teorijsko-tematski aspekti (Drugo izmijenjeno i dopunjeno 
izdanje – elektroničko), Sveučilište J.J. Strossmayera-Pedagoški fakultet Osijek, 2012. 
https://www.bib.irb.hr/566005

 Rojko, Pavel: Glazbenopedagoške teme, Jakša Zlatar, 2012.

 Rojko, Pavel: Metodika glazbene nastave, praksa I. dio, Jakša Zlatar, 2004. 

 Rojko, Pavel: Metodika glazbene nastave, praksa II. dio, Jakša Zlatar, 2005.

 Rojko, Pavel: Psihološke osnove intonacije i ritma, MA Zagreb 1982.

 Ross Vasta i dr.: Dječja psihologija, naklada Slap, 2001. 

 Sučić, Goran: Razvojni integrirani kurikulum u umjetničkim područjima: poli-art model s modulima, 
Filozofski fakultet u Splitu, 2016.

 Suzuki, Sh: Odgoj s ljubavlju, Centar za Suzuki obuku Zagreb, 2003.

 Šulentić Begić, Jasna: Otvoreni model glazbene nastave u praksi osnovne škole (Slušanje glazbe i 
pjevanje). Metodički priručnik za učitelje i studente glazbene kulture, glazbene pedagogije i 
primarnog obrazovanja, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Učiteljski fakultet, 2012.

 Šulentić Begić, Jasna. Primjena otvorenog modela nastave glazbe u prva četiri razreda osnovne 
škole; Metodički priručnik za učitelje i studente primarnog obrazovanja, glazbene kulture i glazbene 
pedagogije, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne 
znanosti, 2016.

 Tuksar, Stanislav: Kratka povijest europske glazbe, Matica Hrvatska, 2000.

 Tuksar, Stanislav: Kratka povijest hrvatske glazbe, Matica Hrvatska, 2000.

 Vidulin, Sabina i Duraković, Lada: Metodički aspekti obrade muzikoloških sadržaja: mediji u nastavi 
glazbe, Sveučilište Jurja Dobrile, Odjel za glazbu, 2012.

 Vidulin, Sabina: Izvannastavne (glazbene) aktivnosti: mjesto suživota, kreativnosti i stvaralaštva, 
OŠ Vladimira Nazora, Rovinj, 2006.

 Vizek-Vidović, Vlasta i suradnici: Psihologija obrazovanja, IEP Vern, 2003.



Literatura – Glazbena umjetnost

 Odobreni udžbenici i priručnici za nastavu glazbene umjetnosti

 Kurikulum nastavnog predmeta glazbena kultura za osnovne škole i glazbena umjetnost za 
gimnazije, NN 7/2019 od 22.01.2019.

 Nastavni programi za gimnazije, Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete Republike Hrvatske, 1994.

 Stručni i pedagoški časopisi (Tonovi, Theoria, Arti musices, Metodički ogledi,  Napredak, Školski 
vjesnik, Život i škola  i drugi) te zbornici skupova

 Andreis, Josip: Povijest glazbe 1.-4., Liber, 1974.

 Dahlhaus, Carl: Estetika glazbe, AGM 2003.

 Čudina Obradović, M.: Nadarenost – prepoznavanje, razumijevanje i razvijanje, Školska knjiga, 
1991. 

 Desforges, Charles: Uspješno učenje i poučavanje, Educa 2001.

 Dobrota, Snježana i Reić Ercegovac, Ina: Zašto volimo ono što slušamo: glazbeno-pedagoški i 
psihologijski aspekti glazbenih preferencija, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2016.

 Dobrota, Snježana: Uvod u suvremenu glazbenu pedagogiju, Trogrlić, Marko (ur.), Filozofski fakultet 
Sveučilišta u Splitu, Split, 2012. 

 Dryden, Vos: Revolucija u učenju, Educa, 2002. 

 Gavazzi, Milovan: Godina dana hrvatskih narodnih običaja, Hrvatski sabor kulture, 1991.

 Gjadrov, Igor: Umijeće dirigiranja, Music play, 2002.

 Glasser, William: Kvalitetna škola, Alinea, 1993.

 Gligo, Nikša: Zvuk – znak – glazba, MIC, 1999.

 Goleman, Daniel: Emocionalna inteligencija, Mozaik knjiga 1997. 

 Harnoncourt, Nikolaus: Glazba kao govor zvuka, Algoritam, 2005.

 Ivanek, Ana dr. i suradnici: Priručnik za razrednike, Profil international, 2003.

 Jensen, E.: Super – nastava, nastavne strategije za kvalitetnu školu i uspješno učenje, Educa 2003.
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