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„Problem podmetanja palca pri sviranju instrumenta s tipkama“
1
 

na učiteljskim fakultetima, ili: O bîti ili ne-bîti učenja glazbe 

vrtićkih odgojitelj(ic)a i učitelj(ic)a razredne nastave 

 

Pavel Rojko, Zagreb 

 

 

U uvodnom referatu  na MeĎunarodnom  simpoziju glazbenih pedagoga u Puli 25. rujna 2009. pod 

naslovom Obrazovanje učitelja glazbe u svjetlu  današnjih i budućih  promjena u glazbenom 

obrazovanju   u kojemu sam – izmeĎu  ostaloga – konstatirao „da u Hrvatskoj imamo jedanaest 

tipova nastavnika glazbe,“
2
  napisao sam i ovo: 

 

 „Nastavnici razredne nastave najslabija su karika u cijelom glazbenopedagoškom lancu. 

Njihovo je glazbeno obrazovanje sasvim slabo, gotovo zanemarivo. Tome su, jasno, najmanje 

krivi nastavnici glazbe na nastavničkim fakultetima: kriv je skučeni nastavni plan i kriva je 

priroda predmeta. U vremenu koje nastavnicima i studentima stoji na raspolaganju, 

jednostavno je nemoguće ostvariti glazbeno relevantan ishod. Kako nije vjerojatno da će se u 

nekoj budućnosti to stanje promijeniti, nije vjerojatno ni bolje glazbeno obrazovanje tih 

nastavnika. Neke palijativne mjere, poput, recimo, seminara ili radionica za nastavnike, ili, 

ne znam kakvi potezi u smislu LLL-a ne mogu promijeniti stanje, pogotovo pak to stanje ne 

mogu promijeniti seminari koje povremeno organiziraju izdavači udţbenika koji pod egidom 

seminara zapravo reklamiraju tj. nameću svoje udţbenike. Jedino što se, u danim 

okolnostima, moţe učiniti jest napuštanje svakog teoretiziranja, svakog „metodiziranja“  i 

osposobljavanje razrednih nastavnika da mogu suvislo otpjevati pjesmu i naučiti učenike da 

je isto tako suvislo otpjevaju, eventualno uz pratnju na instrumentu, da znaju odslušati 

„lakše“ glazbene komade i da to isto znaju naučiti učenike. Samo to treba učiti učitelje i to 

jednako na svim planom predviĎenim predmetima, nekom vrstom integrirane, skupne nastave 

pjevanja, sviranja, slušanja glazbe i metodike nastave glazbe. Voditi te predmete kao 

odvojene sadrţaje u danim je okolnostima pusti formalizam, kao što je  pusti formalizam u 

razrednu nastavu uvoditi elemente glazbene pismenosti, poznavanje nota, nekakva 

kvazistvaralaštva  i slične besmislice.  

  Zaokret u tom smislu učinjen je na Učiteljskom fakultetu u Osijeku,  i to se pokazuje kao 

jedino suvislo rješenje. Jedina stvar koja bi bila logičnija od toga, bilo bi prepuštanje nastave 

glazbe u razrednoj nastavi stručnim nastavnicima i oslobaĎanje razrednih nastavnika 

predmeta koji ih u velikoj mjeri frustrira jer i sami osjećaju da mu nisu dorasli. Jesmo li 

spremni za takvo rješenje?“
3
 

                                                           
1
 Tako je trebao glasiti naslov nastupnoga predavanja (već je bio objavljen na Internetu) jedne kandidatkinje za mjesto 

predavačice glazbe na studiju predškolskoga odgoja na jednom učiteljskom fakultetu u Hrvatskoj. Nastupno je 

predavanje odrţano, ali, jasno, ne pod tim naslovom i ne  na tu temu, jer je povjerenstvo unaprijed odbacilo jedno i 

drugo kao neprimjereno.  
2
 Rojko, P. Obrazovanje učitelja glazbe u svjetlu današnjih  i budućih promjena u glazbenom obrazovanju. Tonovi, 54, 

43. 
3
 Isto, 47. 
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Kako je problem nastave glazbe na učiteljskim fakultetima, dakle, na studiju razredne nastave i 

predškolskoga odgoja u gornjem navodu i, uostalom, cijelom referatu, samo okrznut, ovdje ćemo 

mu pokušati posvetiti nešto više paţnje. Pokušat ćemo odgovoriti na nekoliko pitanja:  

 

o što je realno očekivati od glazbene nastave (glazbenih zanimanja) u tim dvama razdobljima,  

o kakvo je stvarno stanje u glazbenoj nastavi (glazbenim zanimanjima) u vrtiću i u prva tri ili 

četiri
4
 razreda osnovne škole, 

o kakve su stvarne glazbene i glazbeno-nastavne kompetencije odgojiteljica u vrtićima i 

učiteljica  ili učitelja razredne nastave, 

o kakve bi te kompetencije morale biti, 

o što je od toga realno ostvarivo i pod kojim uvjetima, 

o kakvi su profili nastavnika potrebni za nastavu glazbe  na studiju  predškolskoga odgoja i 

razredne  nastavi i tko i pod kojim uvjetima moţe te nastavnike birati u nastavna, ili/i 

umjetničko-nastavna, ili/i znanstveno-nastavna zvanja. 

 

 

Glazbene aktivnosti u vrtiću 

 

Vrtićku grupu čine djeca od treće do šeste godine ţivota. Djeca su na tom stupnju već dovoljno 

zrela za neke relevantne glazbene aktivnosti. Ona mogu pjevati pjesm(ic)e, ponavljati ritamske 

obrasce, svirati udaraljke (bolje: igrati se udaraljkama), ponešto i improvizirati, pa čak i slušati 

glazbu. Ne treba zaboraviti da su mnogi znameniti glazbenici započeli učiti glazbu upravo u toj 

dobi. Istraţivanja glazbenih psihologa i pedagoga pokazala su da je rano započinjanje učenja 

glazbe, posebno instrumenata poput klavira, violine i violončela – upravo u dobi o kojoj govorimo – 

veoma, moţda i presudno vaţno za eventualni razvoj profesionalne glazbene karijere. No, treba li iz 

toga zaključiti da je glazbeni odgoj sve djece u vrtiću, dakle, i one koja se neće  posvetiti glazbi, 

presudan za daljnji glazbeni razvoj djeteta? Nipošto! Štoviše,  glazbeni odgoj djece koja  neće biti 

glazbenici, ne bi u vrtiću trebao imati nikakvih stručnih pretenzija. Sve glazbene djelatnosti  morale 

bi biti proţete igrom i igrom  se ostvarivati. Djeca bi trebala pjevati,  kretati se  na glazbu, plesati,  

ritmizirati,  „svirati“ na Orffovim instrumentima (tj. igrati se Orffovim instrumentima). Nisu tu 

potrebne  nikakve note, nikakvi intervali,  nikakvo pjevanje po notama, ukratko, nije tu potrebna 

nikakva stručna (čitaj: kvazistručna) glazbena nastava! 

         „Za takve, u igru ukomponirane glazbene djelatnosti potreban je natprosječno dobar odgajatelj 

utoliko više što je ovdje jedva moguć neki opći, obvezni program glazbenog odgoja. Kako su 

glazbene sposobnosti djece još vrlo nestabilne i vrlo različite od djeteta do djeteta  – da ne 

govorimo o (ne)mogućnostima koncentracije – odgojitelj mora biti u stanju odgojno improvizirati 

na licu mjesta: na licu mjesta odlučiti koja će se pjesma moći pjevati, koje će se ritamske i druge 

                                                           
4
  Razredna nastava, jasno, obuhvaća prva četiri razreda osnovne škole. Što se glazbene nastave tiče, na djelu je 

nepisano, ali općeprihvaćeno „pravilo“ da stručni nastavnik glazbe moţe ući već u četvrti razred, i to se u mnogim, ne 

svim, školama i dogaĎa. 
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igre moći izvesti, što se moţe slušati, kako se posluţiti instrumentima – a to gotovo da  je teţe nego 

voditi stručnu glazbenu nastavu!“
5
  

         Situacija je u praksi, naţalost, vrlo loša. Glazbeni odgoj u vrtićima vode glazbeno  sasvim 

nekompetentne  odgojiteljice i to nije tako samo u Hrvatskoj. Krivnja je na (pedagoškim) 

fakultetima na kojima se odgajateljice obrazuju. Programi njihovoga glazbenoga obrazovanja 

sastavljeni su ad libitum, bez jasne svijesti o tome koje bi glazbene kompetencije te odgojiteljice 

trebale imati. Glazbeno obrazovanje odgajateljica za dječje vrtiće još se uvijek promatra kroz 

prizmu učenja pjevanja po notama, učenja napamet talijanskih oznaka za tempo i dinamiku i 

sličnoga, „teorijskog“ materijala umjesto da to bude jednostavno, neteoretizirajuće osposobljavanje 

za lijepo pjevanje, eventualno za praćenje toga pjevanja na nekom instrumentu pogodnom za 

pratnju i za slušanje glazbe. Odgojiteljice koje bi bile u stanju njegovati  lijepo, „pravilno”  (što god 

to značilo) pjevanje, „pravilno” i precizno izvoĎenje ritamskih sklopova (pljeskanjem ili na 

udaraljkama), ritamsko kretanje na glazbu i slušanje kratkih glazbenih komada,  bolje bi pripremale 

djecu  za kasniji sustavan glazbeni odgoj nego što bi to činile  kvazistručnim petljanjem u  

kvazistručne glazbene elemente. 

 

 

Razredna nastava 

 

         Ova, posljednja faza ranog glazbenog odgoja, koja obuhvaća prva tri ili četiri razreda osnovne 

škole, već je razdoblje gdje je pravi glazbeni odgoj (što god pod time podrazumijevali), moguć.  

         U općeobrazovnoj školi meĎutim, imamo, naţalost, iste probleme kao i u vrtiću: glazbena je 

nastava u rukama glazbeno nekompetentnih učitelj(ic)a razredne nastave. Kao i u primjeru vrtića, i 

ovdje je krivnja na fakultetima koji nisu uspjeli pronaći odgovarajući model glazbenog obrazovanja 

razrednih učitelj(ic)a. 

         Inače, kad se raspravlja o tomu  kako bi trebala izgledati nastava glazbe u prvim školskim 

godinama, još se uvijek mogu susresti mišljenja da bi ona morala obuhvatiti i neke stručne sadrţaje, 

u prvom redu učenje nota i sve što ide uz to.  Djeca u tom razdoblju pjevaju već  intonacijski 

prilično sigurno, prilično sigurno ritmiziraju, mogu slušati glazbu, mogu svirati, mogu učiti o 

glazbi. Ako idu u glazbenu školu, takva djeca već „normalno”  uče svirati neki instrument,  uče 

solfeggio, pjevaju u zboru, sviraju u ansamblu. 

         Unatoč tomu, glazbenoj nastavi u prva tri-četiri razreda nisu potrebni  nikakvi stručno-

teorijski sadrţaji  čak ni onda ako je vodi stručni nastavnik glazbe. Ta se nastava mora ograničiti na 

pjevanje (pjesama), na ritmiziranje, na kretanje na glazbu, na ples, na (neobvezno i nepretenciozno) 

sviranje, na slušanje glazbe. I ovu nastavu kao i glazbeni odgoj u vrtiću,  treba promatrati kao 

pripremu za glazbenu nastavu koja će započeti  ulaskom u razred stručnog, predmetnog učitelja 

glazbe. I tu, kao i u dječjem vrtiću treba imati na umu da je lijepo pjevanje, precizno (premda ne i 

osviješteno) ritmiziranje, doţivljavanje glazbe putem improviziranoga pokreta i plesa, slušanje 

kraćih glazbenih komada, daleko bolja priprema za kasniju glazbenu nastavu od teškog, učenicima 

mrskog učenja nota i tzv. glazbene teorije.   

                                                           
5
 Rojko, P. Je li moguć sustavan glazbeni odgoj u ranom djetinjstvu? Tonovi, 40, 2002, 76-77. 
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 U  vezi s time potrebno je reći nekoliko riječi o novom programu nastave glazbe u razrednoj  

nastavi. 

 U prvoj verziji toga programa koja se izraĎivala u okviru HNOS-a za razrednu su nastavu 

bila predviĎena samo tri nastavna područja i to: pjevanje, slušanje glazbe  i  glazbene igre. Pritom 

se pošlo od toga da su to aktivnosti (ili područja) koja će učitelji(ce) razredne nastave moći suvislo 

izvoditi, ili, rečeno malo drugačije, to su područja za koja je učitelj(ic)e razredne nastave moguće 

osposobiti u okviru postojećega plana studija. Kad je takav program glazbene nastave prezentiran 

učiteljima na jednom prigodnom seminaru, oni su ga s oduševljenjem prihvatili jer su uvidjeli da će, 

što se glazbe tiče, moći raditi samo ono  što su znaju i mogu. Prijašnji program, koji je sadrţavao 

stručno-glazbene (zapravo pseudostručne) elemente, godinama je frustrirao nastavnike i nastavnice 

razredne nastave jer su  morali raditi nešto za što nemaju potrebnih kompetencija. Nije stoga, čudno 

što se nastava glazbe vrlo često zapostavljala, a satovi namijenjeni glazbi ispunjavali  drugom 

sadrţajima.  

Zahvaljujući nekim „igrama“ jednog od voditelja projekta izrade HNOS-a u nadleţnom 

ministarstvu (čije su se kompetencije u toj stvari svodile na članstvo u vodećoj političkoj stranci), 

predloţeni je program nastave glazbe u razrednoj nastavi „doradilo“ (novo) povjerenstvo u kojemu 

je glavnu riječ imala autorica već napisanih „udţbenika“ za glazbu u razrednoj nastavi – usput, 

stručno promašenih i, uostalom, sasvim suvišnih –  „dopunivši“ program sviranjem  i  elementima 

glazbene kreativnosti, izostavivši   glazbene igre.
6
 Takav je program sada na snazi. Svakome tko 

imalo glazbeno-pedagoški misli, mora  biti jasno  da nastavnici i nastavnice razredne nastave  u tim 

„dodanim“ dvjema aktivnostima ne mogu učiniti baš ništa pa čak ni tada kad se glazbena 

kreativnost i sviranje shvate tako površno kao što su shvaćene u konkretnom primjeru. Tim se 

aktivnostima ne bi trebao baviti  ni stručni nastavnik glazbe kad bi kojim sretnim slučajem preuzeo 

nastavu u prvim školskim godinama i to jednostavno stoga što glazbena kreativnost  i sviranje na 

koje se tu pomišlja, jednostavno nemaju nikakva smisla, pogotovo ne glazbenoga. „Beskorisno 

je,takoĎer, vjerovanje u to da bi glazbena nastava mogla uspostaviti dječju „kreativnost,“ u 

najmanju se ruku, nitko  dosad nije odvaţio da konkretizira tu modnu riječ“ ... „Van s  tim.“
7
   Ono 

što bi (pravi)  nastavnik glazbe u razrednoj nastavi mogao raditi i što bi imalo glazbenoga smisla, to 

je podučavanje pravog sviranja, na pravim instrumentima u nekoj vrsti kombinacije grupne i 

individualne nastave. Ako to nije moguće – a danas su prilike takve da nije – ni stručni nastavnik 

glazbe ne mora u razrednoj nastavi raditi ništa drugo osim pjevanja, slušanja glazbe i glazbenih 

igara.  

Kako ovdje govorimo o učitelju razredne nastave, mi ćemo u razmatranju njegovih 

potrebnih i ostvarivih glazbenih kompetencija sasvim preskočiti glazbenu kreativnost i sviranje jer 

su to aktivnosti za koje takav učitelj jednostavno ne moţe steći potrebnu kompetenciju – sve kad bi 

one same i imale smisla. 

                                                           
6
  O tome da je tu bila riječ o nemoralnom činu „naštimavanja“ budućeg programa već postojećim, vlastitim 

udţbenicima, ovdje se neće govoriti, ne samo stoga što to nije predmet ovoga teksta, nego i stoga što moral u sadašnjoj 

Hrvatskoj uopće nije tema o kojoj bi valjalo raspravljati. 
7
 Zimmerschied, D. U potrazi za „hlačama od svinjske koţe“ njemačke glazbene pedagogije (na pozadini jedne pjesme 

Baruna von Münchhausena), Tonovi, 55, 2010.  
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Glazbene kompetencije učitelj(ic)a razredne nastave 

 

U čemu je problem  glazbenog obrazovanja razrednih učitelj(ic)a i vrtičkih odgojiteljica? 

Učenje glazbe ima neke osobine po kojima je ono sasvim različito od učenja, recimo, 

slikarstva, kiparstva, glume, kazališne ili filmske reţije, ako smo na terenu umjetnosti i, uostalom, 

svih  studijskih disciplina koje čine nastavni korpus studija predškolskoga odgoja i razredne 

nastave. Svi  predmeti osim glazbe mogu se normalno nastaviti, dakle, studirati nakon završene 

srednje škole jer ni za jedan od njih nisu potrebne neke posebne vještine koje se ne bi bile mogle 

steći u ranijem školovanju. Studij slikarstva, na primjer, bilo na likovnoj akademiji, a još više 

studiju razredne nastave moţe započeti završeni srednjoškolac koji prije toga nije imao nikakve 

posebne likovne naobrazbe. On će na studiju bez velikih poteškoća pratiti predmet slikarstvo na 

teorijskom i na praktičnom planu. Koliko će na praktičnom planu uspjeti ovisi uglavnom o njegovoj 

slikarskoj nadarenosti. Svu potrebu tehniku za to on moţe steći tu, na licu mjesta. Student glume, da 

navedemo još jedan primjer, takoĎer ne mora doći na studij s bilo kakvim glumačkim predznanjem. 

Ako ima nadarenosti, sve će ostalo steći na studiju. Analogija vrijedi za sve predmete u studiju osim 

za studij glazbe. Zašto ne vrijedi, vidjet će se iz teksta koji slijedi. 

Najvaţnija je osobina  studija glazbe to što su za njegovo  započinjanje potrebne  dvije 

posebne vještine koje treba steći ranije,  u formalnom ili  neformalnom glazbenom obrazovanju 

koje ni u jednom ni u drugom slučaju nije kratko. To su:  

 

1. vještina sviranja, i   

2. glazbena pismenost. 

 

Ad 1. Vještina sviranja 

I oni koji se ne bave glazbom znaju da je za stjecanje vještine sviranja potrebno višegodišnje 

svakodnevno vjeţbanje. Zna se da učenje glazbe glazbenih profesionalaca gotovo nikad ne traje 

manje od četrnaest godina: šest godina osnovne glazbene škole, četiri godine srednje i četiri ili pet 

godina studija na visokoj glazbenoj školi.  Kad se sve to završi, potrebno je daljnje svakodnevno 

vjeţbanje različitoga trajanja, ovisno o profesionalnoj aktivnosti.  Netko tko redovito nastupa morat 

će vjeţbati i nekoliko sati dnevno, onaj tko svira u orkestru vjeţbat će moţda nešto manje (ovisi i o 

osobnim ambicijama), onaj tko se posvetio pedagoškom radu vjeţbat će vjerojatno još manje itd., 

ali, nijedan instrumentalist koji imalo drţi do sebe i svoga zanimanja neće sasvim zapustiti 

vjeţbanje bez obzira na konkretnu svoju djelatnost.  

Osim što traje  dugo, stjecanje vještine sviranja bit će to uspješnije što je učenje ranije 

započelo. Učenje nekih, posebno zahtjevnih instrumenata kao što su klavir, violina i violončelo, 

mora započeti prije sedme godine ţivota ako se pretendira na profesionalno bavljenje glazbom. 

Pokretljivost prstiju i ruku u cjelini, potrebna za sviranje klavira, violine, čela pa i nekih drugih 

instrumenata, mora se početi graditi prije nego što završe procesi okoštavanja i konačnoga 

formiranja mišića i tetiva prstiju i ruku. Odrastao čovjek ne moţe postati dobar violinist, pijanist ili 

čelist (o vrhunskomu da ne govorimo!),  kao što ne moţe postati dobar gimnastičar. Optimalno 
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vrijeme započinjanja učenja pojedinog instrumenta specifično je – ima instrumenata koji se već i 

zbog svojih dimenzija ne mogu početi učiti rano (npr. tuba, trombon ili kontrabas) – i mi u raspravu 

o tome ovdje nećemo ulaziti, uz napomenu da vrijedi pravilo: što prije, to bolje. 

Učenje sviranja instrumenta odvija se po odreĎenoj, iskustvom potvrĎenoj metodičkoj 

proceduri koja uključuje sviranje tzv. „tehničkih“ vjeţba, ljestvica, didaktičkih skladba (etida) te 

„pravih“ skladba napisanih posebno za odreĎeni instrument: školskih, didaktičkih ali izvodivih i 

javno (sonatine, skladbe za djecu i sl.), i koncertnih, kojima je izvorna namjena javno, koncertno 

izvoĎenje (sonate, koncerti, suite i sl.). Drugim riječima, u toj metodičkoj proceduri ima skladba 

koje se sviraju samo radi stjecanja vještine („tehnike“) i neće se svirati javno, i ima skladba koje se 

uvjeţbavaju zato da bi se znale svirati (za sebe, ili pred nekim). Naţalost, taj „akademski“  

metodički put učenja instrumenta u praksi često izgleda dosta formalizirano pa će učenik šestoga 

razreda osnovne glazbene  škole uglavnom znati svirati samo ono što je učio u školi. Rijetki su oni 

učenici koji mogu improvizirati tj.  bez nota („po sluhu“) odsvirati nešto drugo, recimo, suvislo 

odsvirati neku popularnu ili narodnu pjesmu ili pratiti pjevanje takvih pjesama.  Štoviše, ako 

prekinu učenje nakon osnovne glazbene škole, oni će još neko vrijeme moţda znati odsvirati neke 

od zadnjih skladba koje su vjeţbali, ali će se uskoro i to zaboraviti. 

Opisanim načinom instrument uče glazbenici. Amateri svirači, ili, bolje, samouci, uče 

sasvim drugačije. Oni odmah uče svirati ono što ţele svirati; nema tu tehničkih vjeţba, ljestvica, 

etida i drugog didaktičkoga materijala, nema posebnog vjeţbanja tehnike. Stvarna glazba (najčešće 

pjesma) ujedno je i didaktički materijal. Mogli bismo to reći ovako: u „akademskom“ sviranju 

stjecanje „tehnike“ prethodi sviranju stvarne glazbe, u amaterskom  „tehnika“ je ishod sviranja 

stvarne glazbe.  

Akademsko sviranje redovito je sviranje iz nota, amatersko je sviranje često sviranje „po 

sluhu.“  Na amaterski način nauče  sviranje praktično svi glazbenici u području popularne glazbe i 

to, najčešće bez poznavanja nota. 

U načinu sviranja, drţanju instrumenta, poloţaju tijela, prstiju i ruku, obliku usana 

(ambaţura, tj. embouchure) nema nekih bitnih razlika izmeĎu amaterskog i profesionalnog sviranja.  

Velika je, meĎutim, razlika izmeĎu dvaju načina učenja u tretiranju instrumenta. U akademskom se 

učenju instrument tretira kao solistički – svakom se učeniku osnovne glazbene škole metodički 

pristupa kao da će postati profesionalni klavirist, flautist, violinist, čelist itd. U amaterskom učenju 

instrumenti se uglavnom tretiraju kao orkestarski ili kao prateći. Posebno je to vidljivo u primjeru 

gitare koju amateri tretiraju gotovo isključivo kao prateći instrument svirajući manje ili više „samo“ 

akorde kojima prate vlastito ili tuĎe pjevanje. Da je takvo učenje gitare relativno lako, dokazuju 

mnogobrojni glazbenici s područja popularne glazbe od kojih je većina sama naučila svirati. 

Zahvaljujući popularnoj, posebno rock i pop glazbi, prosječan čovjek doţivljava gitaru na taj, 

„amaterski“ način. Vjerojatno se mnogi roditelji koji su poslali dijete u glazbeni školu učiti gitaru, 

iznenade kako njihovo dijete  nakon godine ili dvije „ne zna ništa odsvirati,“ jer to što svira nije ono 

što su oni očekivali. Amatersko sviranje gitare nema, jasno, gotovo ničega zajedničkog s „pravim 

sviranjem,“ ali je ono, kao što pokazuje stvarnost, i te kako primjenjivo u zabavnoj glazbi (i) u 

praćenju pjevanja (pa i u školi). 

Na gotovo jednak način amateri (premda su znatno rjeĎi od gitarista) tretiraju i klavir. Njima 

i klavir sluţi uglavnom kao prateći instrument na kojem u zadanom ritmu sviraju uglavnom „samo“ 
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akorde.  Primjeri takvoga tretiranja klavira mogu se vidjeti kod onih pjevača popularne glazbe koji, 

sjedeći za klavirom, prate (uz orkestar, ili  bez njega) svoje pjevanje (npr. Elton John, Oliver 

Dragojević). Tako naučiti svirati klavir moguće je relativno brzo i relativno lako. Ako „pravi“ 

pijanist moţda ima nekih problema s „podmetanjem palca“ iz našega naslova te  su ponekad 

potrebne neke posebne vjeţbe da bi se podmetanje „izgladilo,“  amaterski si  klavirist sigurno time 

ne razbija glavu!
8
 

I svi se ostali instrumenti u „amaterskoj upotrebi“ – recimo tambure ili duhački instrumenti 

limene glazbe – kad je riječ o pravim amaterima (a ne, recimo, o učenicima glazbenih škola koji 

dosta često popunjavaju pojedine orkestre), načelno uče  na „nesolistički“ način, tj. u ansamblu i 

izravno na „pravoj“ glazbi (a ne na ljestvicama i tehničkim vjeţbama). Nakon što su stekli osnovnu 

orijentaciju na instrumentu, takvi svirači odmah sviraju konkretne skladbe, po načelu od lakših 

prema teţima. 

Jasno je da je „amaterski“ način učenja sviranja neposredniji, izravniji i samim tim, mnogo 

kraći. Njegova kvaliteta ovisi, jasno, o duţini učenja i, prije svega, o nadarenosti svirača. MeĎu 

glazbenicima koji su tako naučili svirati moţe biti pravih umjetnika-virtuoza (sjetimo se jazza!). 

 

Ad 2. Glazbena pismenost 

Glazbena je pismenost takoĎer vještina koja se po svojoj psihološkoj zamršenosti  ne 

razlikuje mnogo od vještine sviranja na instrumentu. O glazbenoj pismenosti  napisano je  više 

tekstova,
9
  pa ćemo ovdje stvar krajnje pojednostaviti: glazbeno je pismen onaj tko zna čitati note. 

Čitati, pak, note, znači pretvarati note u tonove. To se moţe činiti na dva bitno različita načina: ili 

tako da se note u tonove pretvaraju  pjevanjem (zapravo misaono, a zatim, ako treba, pjevanjem) ili  

tako da se to čini uz pomoć instrumenta. Prvi slučaj zovemo pravom, a drugi prividnom glazbenom 

pismenosti. 

Naučiti pjevati po notama – što podrazumijeva i obratan proces, tj. misaono pretvaranje 

tonova u note – steći, dakle, pravu glazbenu pismenost nije lako. Vještina se, kako je poznato, stječe 

na predmetu solfeggio i njeno stjecanje traje relativno dugo. Učeničke grupe (razredi) ne mogu biti 

velike jer  se zahtijeva puno vjeţbanja  u kojemu je, kao i u svakom drugom vjeţbanju, potrebna 

stalna, neposredna povratna informacija svakom pojedinom učeniku.  U prevelikoj grupi bio bi 

nemoguć pojedinačni nadzor nad razvojem vještine svakoga učenika.  

Čitanje nota uz pomoć instrumenta (zapravo: pretvaranje nota u zvuk) vrlo je jednostavna 

stvar koja se moţe brzo naučiti ali to nije prava glazbena pismenost, jer tako pismeni glazbenici 

(obično amateri) zapravo dekodiraju note uz pomoć instrumenta, ali ih ne mogu dekodirati misaono. 

                                                           
8
  Zapravo, podmetanje palca ni u kom slučaju nije problem koji bi valjalo dizati na teorijsku razinu. Nema se tu što 

„teoretizirati“ ni problematizirati. Riječ je o radnji koja se uvjeţbavanjem  primjerene pasaţe ili ljestvice vrlo brzo 

automatizira jednako tako kao što se automatiziraju i ostali pokreti prstiju. Upozorenje nastavnika poput: „moraš ranije 

pripremiti  palac,“  ili, ne znam, „moraš palac prije gurnuti pod kaţiprst,“ ili slično, uglavnom su nepotrebna jer će to 

ruka učiniti sama  nakon što učenik sazna da se f (u desnoj ruci) u C-dur ljestvici, nakon  trećeg prsta na  e,  svira 

palcem  i nakon što je  to nekoliko puta ponovio. 
9
 Vidi: Rojko, P. Psihološke osnove intonacije i ritma. Zagreb: Muzička akademija, 1982; Solfeggio kao učenje glazbenog 

jezika. Tonovi (Zagreb), 33, 1999, 14-31; Metodika nastave glazbe – Praksa I. dio. Zagreb: Naklada Jakša Zlatar,  2004. 
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Upravo je stoga to prividna pismenost; prividna, dakle, zbog nepostojanja misaone vještine 

dekodiranja nota u tonove (i obratno), a pismenost jer takav pojedinac zna „čitati note“ (bolje: 

imenovati note kao d, fis, c ...   četvrtinka, polovinka, osminka ...itd.).  

Kako je pravu glazbenu pismenost relativno teško steći, glazbeni se amateri zadovoljavaju 

prividnom jer je dovoljna za amatersko sviranje. Inače, da spomenemo i to, prividna je pismenost 

bez sviranja sasvim beskorisna pa i besmislena. Nema nikakve ni teorijske ni praktične koristi od 

toga da netko zna prepoznavati note ako te note ne zna misaono ozvučiti, ili, ako ne svira na nekom 

instrumentu. 

Prividna je glazbena pismenost jednodimenzionalna. U njoj nema različitih razina. Ne moţe 

se biti dobro i loše prividno glazbeno pismenim. Ili jesi, ili nisi! Nema tu nijansa. Nema, na primjer, 

nikakve praktične, pogotovo pak, nema teorijske vaţnosti to da netko note čita brţe ili sporije. 

Prividno čitanje nota  nije vještina nego znanje i to tako maloga opsega da se moţe svladati u vrlo 

kratkom vremenu (recimo, za dva sata). U amaterskoj je praksi zapravo tako da se ne uče posebno 

znakovi (note) pa da se tek nakon nekog vremena u ruke uzme instrument, nego se poznavanje 

znakova odmah povezuje uz sviranje (mjesto na hvataljci tambure, poloţaj usnica i pritisak na usnik 

i sl.). Kad ste jednom na tamburi odsvirali ton fis na četvom  polju d-ţice to četvrto polje postaje  fis 

i time je stvar što se čitanja note fis završena. Ono što se dalje razvija nije to znanje –  ono  odmah 

na početku dostiţe svoj krajnji domet (ceiling effect) –  nego vještina sviranja na instrumentu i s 

njom povezano čitanje. 

Nasuprot tome, prava glazbena pismenost moţe biti različitih razina, ovisno o tome kako se 

daleko došlo u opismenjivanju (solfeggiu). Vještina koja funkcionira već tijekom prve godine 

učenja, s vremenom se sve više usavršava ali nikad ne završava. I najbolji solfeĎist naći će se u 

intonacijskim situacijama koje neće odmah lako riješiti. Ono što ţelimo reći jest to da već i nakon 

relativno kratkog učenja (recimo od jedne školske godine uz uobičajeni dvosatni tjedni raspored) 

vještina funkcionira na  upotrebljivoj razini, pogotovo kad je riječ o odrasli(ji)m osobama. 

Neka razina prave glazbene pismenosti potrebna je svakome tko ţeli podučavati glazbu pa 

makar to podučavanje bilo tako elementarno kakvo je u vrtiću ili razrednoj nastavi osnovne škole. 

Odgojiteljice u vrtićima i učiteljice razredne nastave morale bi steći bar elementarnu razinu prave 

glazbene pismenosti i to ne stoga što bi one tome trebale podučavati učenike (boţe sačuvaj!), nego 

zato  da bi same mogle glazbeno pročitati i naučiti pjesmu koju će zatim pjevati s učenicima. 

Vaţnija je pritom jedna druga stvar. Glazbena pismenost, makar i tako jednostavna kakva bi se 

mogla steći u studiju predškolskoga odgoja i razredne nastave, omogućuje uvid u glazbenu 

strukturu, u funkcioniranje glazbe kakav se bez toga ne moţe imati. To korisniku daje odreĎen 

osjećaj sigurnosti, tj. osjećaj  da nije na sasvim nepoznatom području i da nije sasvim bespomoćan, 

pogotovo ako se tomu  doda i nešto razumijevanja harmonije.  Drugim riječima, za elementarno 

stjecanje prave glazbene pismenosti odgojiteljica i učiteljica razredne nastave treba se zalagati iz 

psiholoških razloga, radi njih, radi njihovog osjećaja sigurnosti i otklanjanja moguće frustracije, a 

ne toliko zbog potrebe da se njome sluţe, a pogotovo, pak, ne radi toga da bi djecu opterećivale 

notama. Razina glazbene pismenosti potrebna za podučavanje drugih u studiju se predškolskoga 

odgoja i razredne nastave ionako ne moţe steći ni pod kojim uvjetima, a pjesme potrebne za 

pjevanje mogu se naučiti i „po sluhu,“ uz pomoć nosača zvuka. 
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Neka razina glazbene pismenosti i neka razina sviračke vještine, uvjet su započinjanja 

studija glazbe. Ako ih nema, treba ih uspostaviti, a to znači da studij ne moţe biti  studij nego mora 

biti elementarno učenje glazbe manje-više na razini osnovne glazbene škole. Naţalost, stvari stoje 

tako da ukupno nastavno vrijeme  dodijeljeno glazbi u studiju predškolskoga odgoja i razredne 

nastave nije dovoljno da se obavi  oboje:  i priprema za studij i stvaran studij glazbe. Stoga to 

učenje glazbe nuţno ostaje  na predstudijskoj, dakle, stručnoj, a ne umjetničkoj razini. Kako ta 

činjenica ima značajne praktične posljedice, ponovit ćemo još jednom:   

studij glazbe na studiju predškolskoga odgoja i razredne nastave nije i ne može biti 

(sveučilišni) umjetnički, nego jest i može biti samo stručni studij.  

Bez drastičnog povećanja nastavnih sati ili postavljanja uvjeta da se studiju moţe pristupiti 

tek s odreĎenom glazbenom kompetencijom (recimo, završenom /barem/ osnovnom glazbenom 

školom), to stanje  nije moguće promijeniti. Kako nije realno ni pomišljati na ostvarenje spomenutih 

uvjeta – ni samo jednoga, a kamoli obaju – treba učenje glazbe (koje, ponavljamo, ne moţe biti 

sveučilišni studij) postaviti tako da buduće odgojiteljice i učitelji(ce) razredne nastave iz njega 

izvuku najveću moguću praktičnu korist. Trenutačno stanje nije takvo da bi se to i moglo dogoditi. 

Pogledat ćemo zašto je tome tako. 

 

 

 

 

 

Glazbena nastava u studiju predškolskoga odgoja i razredne nastave 

 

 U ranijim programima studija predškolskoga odgoja i razredne nastave pojavljivala su  se 

uglavnom  samo četiri glazbeno-nastavna predmeta i to glazbena kultura, teorija glazbe, metodika 

nastave glazbene kulture  i  sviranje.  

 U novijim programima toga studija glazbenih je  predmeta, što obveznih, što izbornih, 

znatno više. Evo tih predmeta:
10

 

 

Obvezni  glazbeni predmeti 

1. Glazbena kultura, 

2. Glazbeni praktikum (i kao izborni predmet) 

3. Glazba s praktikumom, 

4. Glazba u integriranom kurikulu, 

5. Metodika nastave glazbene kulture, 

6. Metodika glazbene kulture (sic!), 

7. Glazbeno pismo, 

8. Notno pismo, 

                                                           
10

  Kako ovo nije analiza nastavnih programa učiteljskih fakulteta, nego rasprava o nekim općim pitanjima učenja 

glazbe na takvim ustanovama, nećemo navoditi gdje se koji predmet pojavljuje i kako su kolegiji rasporeĎeni  na 

pojedinim učiteljskim studijima u Osijeku, Puli, Rijeci, Splitu, Zadru  i Zagrebu.   
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9. Glazbeno pismo i sviranje, 

10. Sviranje 

11. Vokalni praktikum 

12. Instrumentalni praktikum 

13. Vokalno-instrumentalni praktikum 

14. Metodička praksa 

 

Izborni glazbeni predmet 

1. Glazbena radionica, 

2. Poznavanje glazbenog jezika, 

3. Ritmika i ples, 

4. Povijest hrvatske glazbe, 

5. Folklorna glazba, 

6. Hrvatska narodna glazba. 

7. Dječje glazbeno stvaralaštvo, 

8. Glazba za djecu,  

9. Glazba, dijete i mediji, 

10. Razvoj dječje muzikalnosti, 

11. Izvannastavne glazbene aktivnosti (modul), 

12. Zborsko pjevanje  („teorijski“) 

13. Zborno pjevanje (pjevanje u zboru)  

14. Osnove zborskog dirigiranja, 

15. Glazbena slušaonica, 

16. Odgoj glazbenom komunikacijom,  

17. Estetika glazbe 

18. Glazbena animacija 

19. Glazbeni izričaj 

20. Impostacija glasa 

21. Skupno muziciranje 

 

 

Tih  trideset i pet kolegija – četrnaest obveznih i 21 izborni – nipošto ne znači 35 različitih 

kolegija, pogotovo, pak, ne trideset i pet različitih sadrţaja.  Riječ je uglavnom o tomu da se  slični 

sadrţaji na različitim studijima različito imenuju (glazbeno pismo : notno pismo : glazbeno pismo i 

sviranje : poznavanje glazbenog jezika;  voĎenje zbora : zborsko pjevanje : osnove zborskog 

dirigiranja; folklorna glazba : hrvatska narodna glazba) ali, što je još vaţnije,  i o tome da se pod 

istim imenom nude različiti sadrţaji. 

Ta neopravdano velika količina nastavnih predmeta nije ni odraz onoga što bi vrtićke 

odgojiteljice i učiteljice razredne nastave trebale znati i moći, ni odraz logike struke.  Riječ je o 

umjetnom gomilanju predmeta kojim sastavljači takvih programa sebi samima „dokazuju“ svoju 

vaţnost  i glazbenoj nastavi pokušavaju dati izgled ozbiljne discipline koji (izgled), valjda, ne bi 
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imala kad bi se svela na ono što je stvarno potrebno korisnicima programa i što jest u skladu s 

logikom struke. Pogledajmo što se nudi u pojedinim kolegijima! 

 

 

Glazbena kultura – obvezni predmet 

 

U jednom studijskom programu
11

 sadrţaj je predmeta sljedeći: 
 

Glazbena kultura (jedan sem. 45 sati) 

„1. Glazbena kultura antičke Grčke 2. Srednjovjekovno jednoglasje, 3. Renesansa, 4. Barok, 5. Oblici 

pretklasike i bečke klasike, 6. Predstavnici bečke klasike, 7. Glazba u Hrvatskoj u 18. stoljeću, 8. 

Romantizam u glazbi, 9. Predstavnici romantične glazbe, 10. Slavenska glazba u drugoj polovici  19. 

stoljeća, 11. Glazba u Hrvatskoj u 19. stoljeću, 12. Glinka, Ruska petorica i Čajkovski, 13. Opera u 

19. stoljeću, 14. Smjerovi kasnog 19. stoljeća: realizam, verizam, impresionizam, moderna, 15. 

Smjerovi 20. stoljeća.“ 

 

U drugom studijskom programu sadrţaj je istoga predmeta drugačiji: 

 
Glazbena kultura (jedan sem. 30  sati) 

„Izraţajne komponente glazbenog djela: metar, ritam, melodija, harmonija, tempo, dinamika, 

agogika, boja, oblik. Tvorbeni elementi glazbenog djela: motiv, fraza, mala i velika glazbena rečenica, 

mala i velika glazbena perioda, posebnosti u konstruiranju tvorbenih elemenata. Jednostavni glazbeni 

oblici. Sloţeni glazbeni oblici: jednostavačni i višestavačni, solo-popijevka, opera, oratorij, kantata, 

musical, i dr. Programnost u glazbi. Povijesni pregled razdoblja i stilova u glazbenoj umjetnosti. 

Poznavanje glazbenih instrumenata. Osposobljavanje za vokalnu izvedbu nastavnog gradiva. 

Melodijska, ritamska i formalna analiza odabranih glazbenih primjera. Pjevanje pjesama 

solmizacijom, glazbenom abecedom i tekstom.“ 

 

U trećem programu sadrţaj je i opet nešto drugačiji: 

 
Glazbena kultura (jedan sem. 45 sati) 

„Usvajanje teoretskih glazbenih znanja; Glazbena pismenost kao primarni cilj; Razvijanje osjećaja za 

visinu, trajanje i dinamiku tona: ritam, ritamske figure, mjera; Razne metode intonacije: funkcionalna 

metoda, metoda REA, relativna i apsolutna metoda; Ljestvice, tonaliteti, modusi, alteracija, 

modulacija, intervali, kvintakord, sekstakord, septakord; Male glazbene forme – tvorba glazbenog 

djela: motiv, fraza, mala glazbena rečenica, velika glazbena rečenica, glazbena perioda, dvodijelni i 

trodijelni oblik; O sloţenim glazbenim oblicima samo informativno (rondo i tema s varijacijama, 

sonata, simfonija).“  

  

 U četvrtom studiju kolegij je postavljen kao u dva prethodno opisana studija. 

 

Glazbena kultura (jedan sem. 30 sati) 

                                                           
11

 Kako ovo nije kritička analiza nastavnih programa, nego općenita rasprava o  studiju glazbe u predškolskom odgoju i 

razrednoj nastavi, ovdje se neće navoditi izvori. Zainteresirani čitalac moţe sve sadrţaje naći na internetu.  
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„Sadržaj Glazba, ton, intervali, ljestvice, akordi (trozvuci, četverozvuci) i obrati, dinamika, 

tempo, agogika; pregled glazbeno stilskih razdoblja od antike do najrecentnijih zbivanja 

u glazbi 20. stoljeća sa slušnim primjerima“ 

„Kompetencije  

Upoznati i usvojiti osnovne glazbeno-teorijske pojmove, te mijenu stilskih razdoblja u 

glazbenoj povijesti. Na temelju usvajanja teorijske podloge razviti sposobnost praktične 

primjene stečenog znanja.“ 

 

 Je li  normalno da se pod istim nazivom predmeta nude različiti sadrţaji, o tome nećemo 

raspravljati. Vaţniji je problem to da je u sva tri primjera riječ o sadrţajima, koji, tako postavljeni, 

odgojiteljicama i učiteljicama ne samo da  nisu ni od kakve koristi (jasno, nijedno znanje nije 

suvišno pa čak ako nije izravno upotrebljivo), nego  one za usvajanje tih znanja nemaju potrebnih 

preduvjeta.  Učiti povijest glazbe, tj. učiti informacije o glazbi (prvi primjer) na takav, verbalistički  

način (jer za upoznavanje glazbe nema ni preduvjeta, ni vremena (jedan semestar), a, sudeći po 

tekstu programa, ni namjere) bilo bi besmisleno čak i kad bi te informacije i bile upotrebljive. 

Sadrţaj naveden u programu, na Muzičkoj je akademiji, recimo,  rasporeĎen u četiri semestra i to 

još uvijek nije dovoljno da  se nauči povijest glazbe.   Jednako je besmisleno učiti tzv. teoriju glazbe 

(drugi i treći primjer) ako se to radi „na suho,“  bez stjecanja glazbene pismenosti. Tzv. teorija 

glazbe sastavni je dio glazbenoga opismenjivanja i ako opismenjivanja nema, ne moţe biti ni 

„teorije.“  Što odgojiteljici ili učiteljici znači da zna što je „metar, ritam, melodija, harmonija, 

tempo, dinamika, agogika, boja, oblik  ...  ili  „Razne metode intonacije: funkcionalna metoda, 

metoda REA, relativna i apsolutna metoda; Ljestvice, tonaliteti, modusi, alteracija, modulacija, 

intervali, kvintakord, sekstakord, septakord ...“ kad ništa od toga ne moţe glazbeno upotrijebiti ni 

za sebe a kamoli za svoje učenike.  

 

 

Glazbeni praktikum (obvezni i izborni predmet) 

 

 Glazbeni se praktikum pojavljuje kao obvezni, ali se u jednom učiteljskom studiju tretira i 

kao obvezni i kao izborni predmet.  Njegov je program u jednom primjeru sljedeći: 
„Varijanta A (klavir, op. P. R.) 

Kolegij Glazbeni praktikum I  (jedan sem.  15 sati) uključuje sljedeće cjeline: 

1.Upoznavanje instrumenta, 2. Vjeţbanje manuelne tehnike za izvoĎenje tona na instrumentu 3. 

Sviranje melodije desnom rukom. Ovladavanje izvoĎenja akorda lijevom rukom.“ 

 „Kolegij Glazbeni praktikum II (jedan sem.  15 sati) uključuje sljedeće cjeline: 

1. Analiza glazbenog primjera, 2. Sviranje primjera (desnom rukom melodije, a lijevom akordske 

pratnje), 3. Pjevanje.“ 

„Kolegij Glazbeni praktikum III (jedan sem.  15 sati) uključuje sljedeće cjeline: 

1.  Analiza glazbenog primjera, 2. Sviranje primjera (desnom rukom melodije, a lijevom akordske 

pratnje), 3. Pjevanje.“ 

 „Kolegij Glazbeni praktikum  IV  (izborni) (jedan sem.  15 sati)  uključuje sljedeće cjeline: 

1. Vjeţbanje manuelne tehnike za izvoĎenje melodije desnom i akorda lijevom rukom na instrumentu, 

2. Istovremeno sviranje melodije desnom i pratnje lijevom rukom, 3. Uvjeţbavanje sviranja akorda u 

rastavljenom obliku, 4. Sviranje i pjevanje pjesmica za 2. razred osnovne škole. 
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“Kolegij Glazbeni praktikum  V  (izborni) (jedan sem.  15 sati)  uključuje sljedeće cjeline:  

1. Vjeţbanje manuelne tehnike za izvoĎenje melodije desnom i akorda lijevom rukom na instrumentu, 

2. Istovremeno sviranje melodije desnom i pratnje lijevom rukom, 3. Uvjeţbavanje sviranja akorda u 

rastavljenom obliku, 4. Sviranje i pjevanje pjesmica za 3. i 4. razred osnovne škole.“ 

Varijanta B (gitara, op. P.R.) 

1. Upoznavanje instrumenta, njegov razvoj kroz povijest, 2. Drţanje gitare, postava desne i lijeve 

ruke,3. Praktične vjeţbe lijeve i desne ruke.“ 

 

 

Kao što se vidi, riječ je zapravo o „starom“ predmetu sviranje i to na klaviru i gitari. Klavirski 

je program postavljen na način „amaterskog“ učenja i to je u danoj situaciji sasvim opravdano.  

Kako u praksi izgleda nastava, iz programa i iz popisa literature  moţe se samo djelomično vidjeti 

jer je preopćenit – ali, to, kao i ostale osobine programa nisu predmet ove rasprave. Ţelimo istaknuti 

da program nastave sviranja načelno treba postaviti na tim osnovama. Bilo bi zanimljivo znati što se 

moţe postići i što se stvarno postiţe u učenju klavira s ukupno 60 nastavnih sati raspodijeljenih u 

pet semestara (jedan sat tjedno), ako se zna da je to grupna nastava (zapravo, pet minuta tjedno). 

„Na vjeţbe studenti dolaze podijeljeni u grupe po deset, svaki student ima svojih cca pet minuta 

(Ist. P. R.) u kojima odsvira i otpjeva prethodno zadani primjer, te mu se zadaje novi (za idući sat). 

Ostali u grupi slušaju instrumentalnu izvedbu, pjevaju zajednički primjer te slušaju komentare i 

primjedbe nastavnika.“  Upitno je, takoĎer, koliko studenti(ce) razredne nastave uspiju samostalno 

vjeţbati ako se uzmu u obzir njihove ukupne studijske obveze koje nipošto nisu male. 

Program nastave gitare u konkretnom se studiju spominje samo u jednom smestru (što je očito 

propust u sastavljanju programa a ne odraz stvarnog izvoĎenja nastave), i postavljen je na način 

„umjetničkoga,“  ili „klasičnog“ učenja gitare. Tako postavljeno sviranje gitare u konkretnom 

studiju nema nikakva opravdanja pa ni smisla. Sve kad bi se u „klasičnom“ sviranju gitare i moglo 

nešto postići, to bi za osnovnu školu bilo neupotrebljivo. Gitara u rukama učitelja u osnovnoj školi 

(ne samo u razrednoj nastavi) moţe biti korisna samo ako se svira onako kako to rade gitaristi 

amateri, tj. ako sluţi kao akordna i ritamska pratnja pjevanju. Naučiti svirati gitaru na takav način 

nije teško. Uz odreĎenu količinu individualnoga vjeţbanja, razina sviranja potrebna za praćenje 

razrednoga pjevanja mogla bi se postići u postojećem vremenu. 

 

U jednom drugom studiju Glazbeni je praktikum postavljen nešto drugačije: 
   

   „Glazbeni praktikum I (obvezni, 1. i  2. semestar po 15 sati) (...) 

Glazbeno opismenjavanje i usvajanje glazbene terminologije. Savladavanje vještine sviranja na 

sintesajzeru ili glasoviru sa dvije ruke. Paralelno sa usvajanjem temeljnog znanja iz osnova glazbene 

teorije treba razvijati i glazbeni ukus te osjećaj za izraţavanje elemenata skladbe glasom i pokretima 

/ritmika/.Učenje pravilnoj intonaciji uz savladavanje tehnike disanja.Obrada ritmičkih obrazaca 

/brojalica/. Mjere – osnovne i sloţene. Intervali. Enharmonizam. Predznaci /povisilice, snizilice/. 

Durske i molske ljestvice. Transpozicija. Akordi /durski, molski/-kvintakordi, sekstakordi, 

kvartsekstakordi, dominantni septakord.“  

 „Glazbeni praktikum II (obvezni, 3. i  semestar po 15 sati) (...) 

Ponavljanje gradiva. Kratice u notnom pisanju. Izrazi za načine izvoĎenja. Dinamičke oznake. Vrste 

tempa, brzine izvoĎenja nekog glazbenog djela. Izrazi za karakter skladbe. Prstometi sviranja durskih 
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i molskih ljestvica. Harmonizacija pjesama. Upotreba Orffovog instrumentarija. Uspostavljanje 

funkcionalna veze izmeĎu glazbenih, jezičnih, likovnih i drugih umjetničkih sadrţaja. Izgradnja 

otvorenosti prema inovacijskim nastojanjima u praksi na svim umjetničkim izričajima. Sudjelovanje u 

praćenju i analiziranju odreĎenog aspekta glazbenog razvoja djece rane školske dobi.“  

  

Na istom studiju pojavljuje se Glazbeni praktikum i kao izborni predmet, ovako: 

 
„Glazbeni praktikum I (izborni, prvi semestar, 30 sati) (...) 

Glazbeno opismenjavanje i usvajanje glazbene terminologije. Savladavanje vještine sviranja na 

sintesajzeru ili glasoviru sa dvije ruke. Paralelno sa usvajanjem temeljnog znanja iz osnova glazbene 

teorije treba razvijati i glazbeni ukus te osjećaj za izraţavanje elemenata skladbe glasom i pokretima 

/ritmika/. Učenje pravilnoj intonaciji uz savladavanje tehnike disanja. Obrada ritmičkih obrazaca 

/brojalica/. Mjere – osnovne I sloţene. Intervali. Enharmonizam. Predznaci /povisilice,snizilice/. 

Durske i molske ljestvice. Transpozicija. Akordi /durski, molski/-kvintakordi, sekstakordi, 

kvartsekstakordi, dominantni septakord.  

„Glazbeni praktikum II (izborni, drugi i treći semestar, po 15 sati) (...) 

Ponavljanje gradiva. Kratice u notnom pisanju. Izrazi za načine izvoĎenja. Dinamičke 

oznake. Vrste tempa, brzine izvoĎenja nekog glazbenog djela. Izrazi za karakter skladbe. 

Prstometi sviranja durskih i molskih ljestvica. Harmonizacija pjesama. Upotreba Orffovog 

instrumentarija. Uspostavljanje funkcionalna veze izmeĎu glazbenih, jezičnih, likovnih I 

drugih umjetničkih sadrţaja. Izgradnja otvorenosti prema inovacijskim nastojanjima u praksi 

na svim umjetničkim izričajima. Sudjelovanje u praćenju i analiziranju odreĎenog aspekta 

glazbenog razvoja djece rane školske dobi.“  
„Glazbeni praktikum III (izborni, treći semestar, 30 sati) (...) 

Ponavljanje gradiva. Harmonizacija pjesama. Upotreba Orffovog instrumentarija. 

Uspostavljanje funkcionalna veze izmeĎu glazbenih, jezičnih, likovnih i drugih umjetničkih 

sadrţaja. Izgradnja otvorenosti prema inovacijskim nastojanjima u praksi na svim 

umjetničkim izričajima. Sudjelovanje u praćenju i analiziranju odreĎenog aspekta glazbenog 

razvoja djece rane školske dobi. Ponavljanje već naučenih pjesmica te učenje narodnih 

pjesama, kola i igra s pjevanjem. Slušanje glazbe i odlasci na ţive izvedbe.“  

 

 Prvo što upada u oči jest činjenica da je isti predmet i obvezni i izborni i to u isto vrijeme, u 

istim semestrima te da u oba slučaja ima identičan sadrţaj. Drugo, to nije sviranje  kao što je to bilo 

u prethodnom programu, nego neka  kombinacija svega i svačega: sviranja, tzv. teorije, 

opismenjivanja, intonacije i – nebuloza. Tko zna što bi trebalo značiti  „Uspostavljanje 

funkcionalna veze (sic!) izmeĎu glazbenih, jezičnih, likovnih i drugih umjetničkih sadrţaja. 

Izgradnja otvorenosti prema inovacijskim nastojanjima u praksi na svim umjetničkim izričajima. 

Sudjelovanje u praćenju i analiziranju odreĎenog aspekta glazbenog razvoja djece rane školske 

dobi,“  da i ne spominjemo to kako je doista nepromišljeno u program glazbene nastave 

odgojiteljica i učiteljica razredne nastave uvrštavati transpozicije, durske i molske ljestvice, sve 

vrste akroda i sl. Bilo bi vrijedno istraţiti kako ta nastava izgleda u praksi! 

 Kako u programu, iz kojega su ti navodi, nema sviranja, čini se da je glazbeni praktikum 

jedini predmet  na kojemu se i svira. Moţe li to biti dovoljno za ono što bi odgojiteljice i učiteljice 

morale znati?  
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U studiju u kojem se pojavljuje predmet sličnoga imena–  Glazba s praktikumom – nalazimo 

sljedeći sadrţaj: 
Glazba s praktikumom (dva semestra, ukupno 105 sati): 

„1. Naučiti pjevati i svirati (Ist. P.R.) sljedeće dječje pjesmice: N. Janev: Zeko, zeko, B. Ibrišimov: 

Čista cica, l. Lesičkova: Maca, B. Ibrišimov: Pahuljice, J. Kaplan: Lutkina uspavanka, A. 

Astardţieva:Proljeće, D. Hristov: Lutkina pjesma, L. Mav: Cicibani, J. Bitenc: Mlin, L. Lulić: Moj 

djed, P. Ramovš: Dijete pjeva, M. Hynkova: Vrapčić u 

zimi, L. Ţupanović: Mrav, J. Kaplan: Konjiću haj, M. Krasev: Zima, M. Pirnik: Zvončić, P. Hadţiev: 

Proljeće, M. Voglar: Mi cicibani, J.Kaplan: Zeko pleše, J. Bitenc: Gusak i guske, J. Bitenc: Patak, A. 

Hadţiev: Mali vlak, V. Ivanikova: Avion, M. Miletić: Zacvrkuta mali vrapčić, J. Kaplan: Saonice male 

Sanje, L. Lesičkova: Lastavica, J. Kaplan: Patkina pjesma, J. Bitenc: Hi, konjiću, V. Stojanov: 

Jesenska pjesma, H. Nedjalkov: Pahuljice, L. Kozinović: Sveti Niko. Ringe raje, Jeste ikad čuli to, Ja 

posijah lan, O Jelo, Jelice, Teče, teče bistra voda, Igra kolo, Zlatna ptičica, Djeca i maca, Mali ples, 

Sadila sam bosiljak, Bijela kvočka, Ja posijah repu, Nini, dušo moja, Oj javore, javore, Junak Janko, 

Spavaj mali Boţiću. - napomena: svrha pjevanja i sviranja je usvajanje pjesmica te istodobno 

razvijanje pjevačkih sposobnosti studenata i svladavanje vještine sviranja. 

2. Usvojiti osnove teorije glazbe za potrebe sviranja instrumenta (Ist. P.R.) – glasovira, sintesajzera 

ili harmonike. 

-notno crtovlje, takt, nazivi nota i njihovo trajanje, notne stanke, znakovi za produţenje nota i stanki, 

mjera, ritam, ritamske figure, predtakt i 

uzmah, violinski ključ, glazbena abeceda, predznaci, akordi, oznake za tempo, dinamiku, agogiku i 

artikulaciju. 

3. Upoznati aktivnim višekratnim slušanjem (Ist. P. R.) sljedeće skladbe i uočiti glazbene sastavnice: 

-R. Schumann: Divlji jahač iz Albuma za mladeţ, op. 68, W. A. Mozart: Mala noćna muzika K.V. 525, 

1. stavak, C. Saint-Saëns: Fosili, Labud, Slon iz Karnevala ţivotinja, N. R. Korsakov: Bumbarov let, 

P. I. Čajkovski: Ples šećerne vile i Trepak iz baleta Orašar, F. Couperin: Tajanstvene prepreke, J. 

Brahms: MaĎarski ples br. 5 u g-molu. 

4. Naučiti izvoditi sljedeće brojalice i glazbene igre: 

-Eci peci pec, Iš'o medo u dućan, Jedna vrana gakala, Tupa tap, A. Astardţieva: Proljeće, Ja posijah 

lan, Mali ples, Bijela kvočka. 

5. Usvojiti vještinu sviranja sljedećih glazbala dječjeg instrumentarija: 

-udaraljki (štapići, trokutić, činele, mali bubanj, ručni bubanj, tamburin, zvečke) i melodijskih 

glazbala (metalofon i ksilofon).“ 

 

 Ovdje je, kao što se vidi, riječ o skupnoj nastavi, u kojoj se na strogo pragmatičan način uči 

sve ono što će učitelju/učiteljici biti potrebno u nastavnom radu. Program je strogo 

operacionaliziran i u njemu nema ničega suvišnog. Jedino što ostaje otvoreno, jest pitanje, je li 

predviĎeni broj sati dovoljan za svladavanje predviĎenoga sadrţaja. Više ćemo o tako koncipiranom 

predmetu govoriti kasnije. 

 U istom se studijskom programu pojavljuje i predmet Glazba u integriranom kurikulumu (u 

iduća dva semestra s ukupno 105 sati) sa sljedećim sadrţajem:  
„1. Svladati metodičko oblikovanje sljedećih glazbenih aktivnosti uz uvaţavanje specifičnosti svakog 

područja: 
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Pjevanje (osjećaj za intonaciju, pjevačke sposobnosti - opseg i razvoj dječjeg glasa, izbor pjesama, 

obrada pjesme po sluhu - igre jeke, disanje pri pjevanju, interpretacija, dikcija, glazbena memorija) 

Slušanje glazbe (izbor skladbi za slušanje, postupci pri slušanje glazbe, vrste slušanja, motivacija za 

slušanje, uočavanje glazbenih sastavnica); Brojalice i glazbene igre (osjećaj za ritam, vrste brojalica, 

usvajanje brojalice, vrste igara (igre s pjevanjem - igre u kolu i koloni, igre slobodnih oblika, igre 

mješovitih oblika, igre uz instrumentalnu pratnju, glazbene dramatizacije) postupak usvajanja 

glazbenih igara) 

Sviranje – sviranje na dječjem instrumentariju (udaraljke - štapići, trokutić, činele, mali bubanj, ručni 

bubanj, tamburin, zvečke i melodijskih glazbala – metalofon i ksilofon) i tijelo kao instrument 

(sviranje ritma, sviranje metra). 

2. Naučiti pjevati i svirati sljedeće dječje pjesmice: J. Kaplan: Čestitka majčici, V. Gerčik: Kišica, J. 

Kaplan: Jagoda, J. Kaplan: Naše kolo veselo, J. Pomahač: Ţaba, P. Bergamo: Avanture maloga Juju, 

J. Bitenc: Svetom Nikoli. 

- napomena: svrha pjevanja i sviranja je usvajanje odreĎenog broja pjesmica te istodobno razvijanje 

pjevačkih sposobnosti studenata i svladavanje vještine sviranja. 

3. Upoznati aktivnim višekratnim slušanjem sljedeće skladbe i uočiti glazbene sastavnice: R. 

Schumann: Radostan seljak iz Albuma za mladeţ, op. 68, M. P. Musorgski: Ples pilića, W. A. Mozart: 

Sonata za klavir u A-duru, KV 331, 3. stavak (Alla turca), C. Saint-Saëns: Akvarij, Klokani, Završna 

koračnica iz Karnevala ţivotinja, A. Hačaturjan: Ples sa sabljama iz baleta Gajane, L. Boccherini: 

Menuet iz Gudačkog kvinteta u E-duru, op. 13, br. 5 - 3. st., A. Dvořak: Humoreska, A. Gretry: 

Magarac i kukavica. 

4. Naučiti izvoditi sljedeće brojalice i glazbene igre: Ture bure valja, Pliva patka preko Save, V. 

Janusova/A. Bil'ova: Sve do grada Daruvara, Lazarova/Ruml/Jeřabkova: Ruke, H. Šimoneková: Vlak, 

V. Janusova/A. Bil'ova: Ţabe i roda. 

5. Usvojiti osnovna znanja iz područja tradicijske glazbe Hrvatske (običaji, glazbala, nošnje) te 

upoznati slušanjem sljedeće tradicijske skladbe i uočiti glazbene sastavnice: Slavonsko kolo, Drmeš, 

Ples s ropčecom, Grad se beli preko Balatina, Splitski plesovi.“  

 

I tu je, kao što se vidi, riječ o skupnoj nastavi i skupnom učenju svega onoga što učitelju treba 

za nastavu glazbe u razrednoj nastavi. Spomenimo zasad, da su to jedina dva obvezna predmeta u 

tom učiteljskom studiju. Nema, dakle, glazbene kulture, metodike nastave glazbene kulture, 

glazbenoga pisma, notnoga pisma, sviranja, itd., pogotovo pak, nema ritmike i plesa, povijesti 

hrvatske glazbe, folklorne glazbe, dječjeg glazbenog stvaralaštva, razvoja dječje muzikalnosti, 

estetike glazbe, odgoja glazbenom komunikacijom i sl. Sve što bi iz tih i, eventualno nekih drugih 

predmeta moglo biti bitno za učiteljice i odgojiteljice, utkano je u skupnu nastavu tih dvaju kolegija. 

No, o tome i predmetima koje se u tom studiju pojavljuju kao izborni, govorit će se nešto kasnije. 

 

 

Metodika nastave glazbene kulture, ili, pogrešno, Metodika glazbene kulture –  

obvezni predmet 

 

 Metodika je predmet koji se pojavljuje u svim studijima osim u jednom. Pogledajmo kakvi 

su sadrţaji toga kolegija. 

Slučaj prvi  
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Metodika glazbene kulture I. (šesti sem. 60 sati) 
Sadržaj kolegija  

„1. Pojam i definicija metodike glazbene kulture, 2. Smisao glazbene kulture u prvim školskim 

godinama, 3. Nastavni oblici i metode rada, 4. Glazbene sposobnosti, 5. Pjevanje kao područje 

glazbene kulture, 6. Postupak učenja pjesme po sluhu, 7. Glazbeni instrumenti, 8. Sviranje kao 

područje glazbene kulture, 9. Brojalice, 10. Slušanje glazbe kao područje glazbene kulture, 11. 

Slušanje vokalne, vokalno-instrumentalne i instrumentalne skladbe, 12. Priprema za slušanje glazbe, 

13. Analiza glazbenog djela, 14. Zapaţanje izraţajnih elemenata, 15. Izraţavanje dojmova i 

vrednovanje doţivljaja. 

Metodika glazbene kulture II. (sedmi sem. 60 sati) 

Sadržaj kolegija 

1. Glazbena kultura u IV. razredu osnovne škole, 2. Pjevanje (po notnom pismu), 3. Sviranje (po 

notnom pismu), 4. Slušanje glazbe, 5. Glazbeno pismo, 6. Obrada tonova u okviru C-dur ljestvice 

abecedom i solmizacijom, 7. Obrada notnih vrijednosti, 8. Pjevanje i sviranje po notnom pismu, 9. 

Stvaranje i zapisivanje melodije i ritma, 10. Dječje glazbeno stvaralaštvo kao područje glazbene 

kulture, 11. Improvizacija – stvaranje melodije i ritma, 12. Glazbene igre, 13. Igra - pripremanje i 

provoĎenje, 14. Igra kao oblik standardne glazbene izvannastavne i izvanškolske aktivnosti.  

 

 Metodika glazbene kulture na ovom studiju ima, dakle 120 sati nastave! Kako se predmet 

ostvaruje u praksi, ne moţemo znati, ali je iz popisa sadrţaja vidljivo da će studenti(ce), izmeĎu 

ostaloga, naučiti kako se metodički obraĎuje: 2. Pjevanje (po notnom pismu), 3. Sviranje (po 

notnom pismu), 4. Slušanje glazbe, 5. Glazbeno pismo, 6. Obrada tonova u okviru C-dur ljestvice 

abecedom i solmizacijom, 7. Obrada notnih vrijednosti, 8. Pjevanje i sviranje po notnom pismu, 9. 

Stvaranje i zapisivanje melodije i ritma ...  Studenti(ce) koji/e su glazbeno sasvim nepismeni/e učit 

će, dakle, kako opismenjivati djecu, kako s djecom provoditi citirane aktivnosti i to u razrednoj 

nastavi gdje glazbeno opismenjivanje i uvoĎenje bilo kakvih (kvazi)stručnih sadrţaja nema ali baš 

nikakva smisla.  

Ako smo moţda pogrešno shvatili sadrţaj Metodike II, tj. ako se ne misli na to kako će se 

citirane stvari metodički izvoditi u nastavi, nego se misli da će to, dakle, „2. Pjevanje (po notnom 

pismu), 3. Sviranje (po notnom pismu), 4. Slušanje glazbe, 5. Glazbeno pismo ...“  i ostalo što gore 

piše,  na metodici raditi studenti(ce), onda je posrijedi nesporazum, jer to nisu sadrţaji metodike 

nego glazbenoga opismenjivanja. Poanta je, meĎutim, u tome da je sasvim besmisleno podučavati 

metodiku nekoga tko ne zna struku. Tu se troši sto dvadeset sati na nešto što studenti(ce) razredne 

nastave, naprosto ne mogu razumjeti jer nemaju potrebnih stručnih predznanja i što im, sve kad bi 

to i shvatile, zapravo uopće nije potrebno jer to neće raditi u praksi. 

Slučaj drugi  

 
Metodika glazbene kulture I (jedan sem. 45 sati) 

„Sadržaj kolegija: 

Kolegij Metodika glazbene kulture uključuje sljedeće cjeline:1. Pojam i definicija metodike glazbene 

kulture, 2. Smisao glazbene kulture u prvim školskim godinama, 3. Nastavni oblici i metode rada, 4. 

Glazbene sposobnosti, 5. Pjevanje kao područje glazbene kulture, 6. Postupak učenja pjesme po sluhu, 

7. Glazbeni instrumenti, 8. Sviranje kao područje glazbene kulture, 9. Brojalice, 10. Slušanje glazbe 

kao područje glazbene kulture, 11. Slušanje vokalne, vokalno-instrumentalne i instrumentalne skladbe, 
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12. Priprema za slušanje glazbe, 13. Analiza glazbenog djela, 14. Zapaţanje izraţajnih elemenata, 15. 

Izraţavanje dojmova i vrednovanje doţivljaja.“ 

Metodika glazbene kulture II. (jedan sem. 45 sati) 

„Sadržaj kolegija 

1. Glazbena kultura u IV. razredu osnovne škole, 2. Pjevanje (po notnom pismu), 3. Sviranje (po 

notnom pismu), 4. Slušanje glazbe, 5. Glazbeno pismo, 6. Obrada tonova u okviru C-dur ljestvice 

abecedom i solmizacijom, 7. Obrada notnih vrijednosti, 8. Pjevanje i sviranje po notnom pismu 

9. Stvaranje i zapisivanje melodije i ritma, 10. Dječje glazbeno stvaralaštvo kao područje glazbene 

kulture, 11. Improvizacija – stvaranje melodije i ritma, 12. Glazbene igre, 13. Igra - pripremanje i 

provoĎenje, 14. Igra kao oblik standardne glazbene izvannastavne i izvanškolske aktivnosti.“ 

Metodika glazbene kulture II.(sic!)
12

 (jedan sem. 60 sati) 

„Sadržaj kolegija 

1. Glazbena kultura u IV. razredu osnovne škole, 2. Pjevanje (po notnom pismu), 3. Sviranje (po 

notnom pismu), 4. Slušanje glazbe, 5. Glazbeno pismo, 6. Obrada tonova u okviru C-dur ljestvice 

abecedom i solmizacijom, 7. Obrada notnih vrijednosti, 8. Pjevanje i sviranje po notnom pismu, 9. 

Stvaranje i zapisivanje melodije i ritma, 10. Dječje glazbeno stvaralaštvo kao područje glazbene 

kulture, 11. Improvizacija – stvaranje melodije i ritma, 12. Glazbene igre, 13. Igra - pripremanje i 

provoĎenje, 14. Igra kao oblik standardne glazbene izvannastavne i izvanškolske aktivnosti.“ 

 

 Sad, je li to Metodika III,  ili je dvaput otisnuta Metodika II,  ne znamo! Da je riječ o 

pogrešci sastavljača to je sigurno. Jer: Ako je Metodika III,  kako to da ima identičan sadrţaj s 

Metodikom II? Ako je, greškom, dvaput otisnuta Metodika II, kako to da sad ima veću satnicu? 

U svakom slučaju, program je identičan prvom slučaju pa vrijede sve napomene koje smo dali 

tamo. 

 

Slučaj treći  

 

  I na trećem studiju  postavljena je Metodika nastave glazbene kulture na sličan način:  
 

Metodika nastave glazbene kulture I (peti. sem. 30 sati) 

„Opis/sadržaj kolegija:  
Metodička obrada sadrţaja glazbene kulture; Obrada ritma i ritamskih figura; Praktično izvoĎenje 

ritamskih figura; Mjera; Relativnost mjera; Intonacija; Relativne metode; Metoda tonika – do; 

Slovčana notacija.  

Metodika nastave glazbene kulture II (šesti sem. 30 sati) 

„Opis/sadržaj kolegija:  
Obrada tonova solmizacije; Apsolutna notacija; Ulazak u tonski prostor c – Dura; Ljestvica - 

modulator; Usmeni diktat; Obrada ljestvica do četiri predznaka; Mol ljestvica i molska paralela; 

Obrada modusa; Alterirani tonovi; Modulacija; Intervali; Obrada kvintakorda, sekstakorda i 

četverozvuka;Postupci vjeţbanja modulacije; Diktat: ritamski i melodijski; Obrada pjesme; Učenje 

pjesme po sluhu.  

Metodika nastave glazbene kulture III (sedmi sem. 30 sati) 

„Opis/sadržaj kolegija:  

                                                           
12

 Ovdje bi moţda trebalo stajati III. ali stoji II! 
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Slušanje glazbe. Izbor skladbi za slušanje. Obrada skladbi za slušanje i ponavljanje; Glazbene igre, 

igre s pjevanjem, igre uz pokret; Orffov instrumentarij - pjesme uz instrumentalnu pratnju.  

Metodika nastave glazbene kulture IV (osmi sem. 30 sati) 

„Opis/sadržaj kolegija:  
Obrada 15 dječjih pjesama zavičajne glazbene baštine koje je autor ovog programa pronašao na 

zadarskom području, stručno obradio i komentirao. Osobito pokazati mogućnost obrade pjesama ţive 

glazbene baštine u pedagoško-nastavne svrhe; Glazbeno stvaralaštvo: onomatopeja na satu glazbene 

kulture; Izrada priprava za nastavnu praksu; Nazočnost u odgojno-obrazovnom radu; Nastavo-

glazbeni kurikulum; Projekti: godišnja doba, blagdani, roĎendan u razredu, more, Velebit; Analiza 

oglednih satova glazbene kulture u školi.  

 

 I za taj program vrijede primjedbe koje smo dali uz prethodni:  besmisleno je podučavati 

metodiku nekoga tko ne zna struku, odnosno, ako se na metodici ne uči kako podučavati navedene 

sadrţaje,  nego se uče sami ti sadrţaji, onda to nije sadrţaj metodike. 

 

 U trećem slučaju sadrţaj istoga predmeta izgleda ovako: 

Metodika nastave glazbene kulture 1 (šesti semestar 45 sati) 
„Sadržaj  

Retrospektiva - glazbena nastava kroz povijest. Cilj i zadaci glazbene nastave. Koncepcija glazbene 

nastave. Čimbenici koji utječu na ostvarenje cilja i zadataka glazbene kulture: satnica, materijalna 

opremljenost škola, educiranost učitelja, mogućnosti djece. Nastavne metode, nastavna sredstva i 

pomagala, nastavni sustavi i oblici, te didaktička načela glazbene kulture. Etape i artikulacija 

nastavnog procesa. Pripremanje učitelja za nastavu glazbene kulture. Aktivnosti glazbene nastave: 

brojalica, pjevanje, slušanje i upoznavanje glazbe, sviranje, dječje glazbeno stvaralaštvo. 

Psihometrijski pristup procjeni muzikalnosti. Utjecaj medija na formiranje glazbenog ukusa.“ 

 

Metodika nastave glazbene kulture 2 (sedmi semestar 45 sati) 
„Sadržaj  
Analiza aktualnih udţbenika glazbene kulture. Koncipiranje aktivnosti pjevanja, slušanja, sviranja i 

stvaralaštva. Uspostavljanje korelacije sadrţaja glazbene kulture sa sadrţajima drugih nastavnih 

predmeta. Metodološki sustavi odgoja i obrazovanja. Nazočnost uzornim predavanjima mentora, te 

odrţavanje simuliranih i individualnih predavanja studenata.“ 

 

Metodika nastave glazbene kulture 2 (osmi semestar 45 sati) 
„Sadržaj  

Analiza stranih udţbenika i CD-a. Primjena standardiziranih testova glazbenih sposobnosti. 

Pripremanje, realiziranje i analiziranje javnih predavanja studenata.“ 

 

 Taj program metodike načelno jest postavljen kao program metodike a ne kao program 

nekog drugog predmeta, ali,  i tu vrijedi tvrdnja izrečena već dvaput: ti metodički sadrţaji imali bi 

smisla kad bi  njihovi korisnici imali vrlo solidno glazbeno obrazovanje.  Ovako, to je, naţalost, 

metodika radi metodike. 

 

 

Metodička praksa 
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 Premda metodička praksa postoji u svim učiteljskim studijima, pod ovim smo je nazivom 

našli samo u jednom studiju 

 
Metodička praksa i (jedan sem. 30 sati) 

„Sadržaj Tijekom jednotjedne stručno-pedagoške izobrazbe student je duţan: upoznati izvedbene 

programe različitih nastavnih predmeta; hospitirati minimalno 10 sati na satima mentora 

(različitih nastavnih predmeta i razreda; napraviti pismeni prikaz (na obrascu) za svaki 

ogledni sat. Nakon završene stručno-pedagoške izobrazbe student treba predati prikaze oglednih sati 

nastavnicima metodike.“ 

 

 Takav predmet je i te kako potreban u studiju razredne nastave. Drugo je sad pitanje kako je on ovdje 

oblikovan i s kojom satnicom raspolaţe. 

 
 

Notno pismo, glazbeno pismo, glazbeno pismo i sviranje (obvezni),  

poznavanje glazbenoga jezika (izborni) 
 

 Ovdje govorimo o četirima nazivima za pribliţno isti sadrţaj.  Pogledajmo te sadrţaje prema 

svakome od njih! 

 
Notno pismo  (prvi sem. 30 sati) 

„Sadržaj Osnove notnog pisma. Violinski i bas ključ. Dijatonika i enharmonija.“ 

 

 Iz ovog „sadrţaja“ (!) ali i iz ostalih formulacija u programu iz kojega je ovaj navod, a 

posebno pak iz popisa literature, jasno je da je tu riječ o upoznavanju notnoga pisma kao sustava 

grafičkih znakova, tj.  o „suhoj“ tzv. teoriji. Takav predmet (nezavisno sad od toga kako je 

formuliran), predmet, dakle, u kojemu se  tzv. „teorija glazbe“ uči bez glazbenoga opismenjivanja, 

besmislen je u svakom sustavu obrazovanja, pa je, naravno besmislen i ovdje. O samom sadrţaju da 

se ne govori! Što će učiteljici razredne nastave dijatonika i enharmonija sve kad bi i mogla 

razumjeti te dvije pojave? 
 

Glazbeno pismo i sviranje (treći sem. 45 sati) 

„Sadržaj kolegija Temeljni glazbeno-izraţajni elementi 1. Ton: svojstva tona, tonski sustav 2. Notni 

sustav 3. Metrika, mjera, ritam 4. Melodija, tempo, dinamika, agogika 5. Intervali ( veličina, vrste), 

predznaci. 6. Ljestvica: kvintni i kvartni krug 7. Suzvuk, kvintakord, septakord ( I, IV i V) 8. 

Harmonizacija melodije (dvodobna, četverodobna i trodobna mjera ).   

 

 I za taj program vrijedi ista primjedba: besmisleno učenje suhe tzv. teorije glazbe koja 

učiteljicama niti treba, niti je one mogu razumjeti. Sve rečeno vrijedi i za sljedeći program: 

 
Glazbeno pismo  (dva sem. ukupno 60 sati) 

Sadržaj predmeta: Temeljni glazbeno izraţajni elementi: 1. Zvuk, šum, ton, 2. Svojstva tona, tonski 

sustav – notni sustav,  3. Oktava, ljestvica, tonalitet (...),  4. Predznaci, intervali, 4. Kvintni i kvartni 

krug dur ljestvica,  5. Metrika, mjera, ritam,  6 Melodija, tempo, dinamika, agogika,  7. Suzvuk, 
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trozvuk-kvintakord, septakord na glavnim stupnjevima,  8. Harmonizacija – odreĎivanje akordske 

pratnje melodiji,  9. Harmonizacija – prema zadanim akordima i samostalnom izboru na glavnim 

stupnjevima, 10. Struktura melodije, 11. Oblik melodije u pjesmama za djecu/učenike, 12. Analiza 

strukture i oblika. 

 

Sasvim je drugačiji pristup problemu notnoga pisma  u predmetu Poznavanje glazbenoga 

jezika (izborni, jedan semestar,  45 sati) koji smo takoĎer našli u jednom programu:  
 

 

„Sadržaj predmeta:Obrada različitih ritamskih figura u dvodobnoj, trodobnoj i četverodobnoj mjeri. 

Predtakt i uzmah. Svladavanje općeg durskog tonaliteta – Do-dur. Relativna notacija. Apsolutna 

notacija. Kretanje po tonskom prostoru C-dura. Svladavanje intonativnog kretanja u drugim 

tonalitetima. Pjevanje jednostavnih melodija prema notnom zapisu: J. Lulić: Ide jesen, J. Kaplan: 

Lutkina uspavanka, L. Lesičkova: Lastavica, xxx Proljeće, xxx Golubovi, Narodna: Igra mlinara, 

Narodna: Zibu zibalka, Slovačka: Pliva riba, J. Kaplan: Mjesečev pjesnik, P. Stupel: Nova godina, J. 

Pomahač: Ţaba, Slovačka narodna: Mišići, J. Kaplan: Patkina pjesma, Narodna: Igra kolo, L. Mav: 

Cicibani, J. Kaplan: Moje selo, H. Nedjalkov: Jesen, P. Stupel: Pada lišće, J. Bitenc: Hi, konjiću, 

Gusak i guske, Kolo, P. Gostič: Medo Brundo, Tra la la, J. Kuhar: Guslice, N. Njirić: Gledajte me, Š. 

Đuričić: Vrabac.“ 

 

 Ako se upoznavanje notnoga pisma ima pojaviti u obrazovanju učitelj(ic)a razredne nastave 

i vrtićkih odgajateljica, to ima smisla samo na taj način. Jasno, govorimo o pristupu,  ne o 

pojedinostima programa. 

 

 

Sviranje – obvezan predmet 
 

 Kolegij pod nazivom  sviranje pojavljuje se, u dvama učiteljskim studijima.  

U jednome od njih  njegov je sadrţaj sljedeći: 
 

Sviranje I. (obvezan, jedan semestar, 45 sati)  

„Sadržaj kolegija 

Kolegij Glazbeni praktikum  (sic!) uključuje sljedeće cjeline: 1. Upoznavanje instrumenta, 2. 

Vjeţbanje manuelne tehnike za izvoĎenje tona na instrumentu, 3. Sviranje melodije desnom rukom, 4. 

Ovladavanje izvoĎenja akorda lijevom rukom, 5. Uvjeţbavanje dur ljestvica u uzlaznom i silaznom 

smjeru odvojeno lijevom i desnom rukom, 6. Uvjeţbavanje sviranja akorda u rastavljenom obliku.“ 

 

Sviranje II. (obvezan, jedan semestar, 30  sati)  

„Sadržaj kolegija 

Kolegij Glazbeni praktikum uključuje sljedeće cjeline: 1. Vjeţbanje manuelne tehnike za izvoĎenje 

melodije i akorda na instrumentu, 3. Istovremeno sviranje melodije desnom i lijevom rukom, 4. 

Uvjeţbavanje mol ljestvica u uzlaznom i silaznom smjeru odvojeno lijevom i desnom rukom, 5. 

Uvjeţbavanje sviranja akorda u rastavljenom obliku.“  
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Premda  se, kako rekosmo,  ne upuštamo u analize nastavnih programa, ovdje ćemo ipak 

primijetiti da se predmet naziva sviranje a da se u  sadrţaju spominje  glazbeni praktikum. Jasno, to 

je previd sastavljača, ali previd koji, kao, uostalom, i mnogobrojni drugi previdi u ovim 

programima,  svjedoči o tome s kakvom su akribijom ti programi sastavljani.  U pogledu sadrţaja, 

program je s jedne strane neodreĎen, jer se na zna što će se doista svirati (nešto se iz toga da 

naslutiti iz popisa literature), a s druge, opterećen nekim stereotipima iz „pravog“ učenja klavira 

kojima ovdje nikako nije mjesto.  Zašto je učiteljici glazbene nastave potrebno  „Uvjeţbavanje dur 

ljestvica u uzlaznom i silaznom smjeru odvojeno lijevom i desnom rukom, Uvjeţbavanje sviranja 

akorda u rastavljenom obliku“  u  Sviranju I, i „Uvjeţbavanje mol ljestvica u uzlaznom i silaznom 

smjeru odvojeno lijevom i desnom rukom  ...“ u Sviranju II?  I, napokon, banalnostima kao što je „ 

Upoznavanje instrumenta  te  iskazima poput  „2. Vjeţbanje manuelne tehnike za izvoĎenje tona na 

instrumentu,“  nije mjesto u programima studija. 
 

U drugom studiju gdje se pojavljuje, sviranje ima sljedeći sadrţaj: 
 

Sviranje I (dva semestra, ukupno 30 sati) 

„Sadržaj kolegija 

Glasovir – sintesajzer 

Upoznavanje instrumenta, poloţaj tijela pri sviranju, postavljanje ruku, artikulacija prstiju, glazbena 

pismenost u G-ključu, dinamičke oznake, pojam fraze i njena realizacija, jednostavne i sloţene mjere, 

podmetanje palca, prebacivanje prsta, tehničke vjeţbe za postizanje nezavisnosti ruku i prstiju, 

diferenciranje melodije od harmonijske pratnje, obraĎivanje ritamskih figura, izvoĎenje dječjih 

pjesama iz programa Glazbene kulture u I. razredu s harmonijskom pratnjom i pjevanjem. 

Harmonika 

Upoznavanje instrumenta, poloţaj tijela pri sviranju, postavljanje ruku i prstiju, glazbena pismenost u 

G-ključu, artikulacija tona, dinamičke oznake, pojam fraze njena realizacija, jednostavne i sloţene 

mjere, postavljanje lijeve ruke na durski, molski akord i na septakord, podmetanje palca desne ruke i 

prebacivanje prsta, tehničke vjeţbe za postizanje nezavisnosti ruku i prstiju, obraĎivanje ritmičkih 

figura, izvoĎenje dječjih pjesama iz programa Glazbene kulture u I. razredu s harmonijskom pratnjom 

i pjevanjem.“ 

 

Sviranje II (jedan semestar, 15 sati) 

„Sadržaj kolegija 

Tehničke vjeţbe za postizanje nezavisnosti ruku i prstiju, realizacija fraze, jednostavne, sloţene i 

mješovite mjere, obraĎivanje ritamskih figura, funkcionalnost stupnjeva u duru i molu i primjena u 

harmonizaciji dječjih pjesama, upoznavanje tehnike pjevanja, izvoĎenje dječjih pjesama iz programa 

nastavnog predmeta glazbena kultura od I. do III. razreda osnovne škole s harmonijskom pratnjom i 

pjevanjem.“ 

 

  I ovom se programu mogu – mutatis mutandis – dati iste primjedbe kao prethodnomu, pa 

ćemo navesti samo banalnosti i ostale suvišnosti koje (takoĎer) ne spadaju  u program: Upoznavanje 

instrumenta, poloţaj tijela pri sviranju, postavljanje ruku, artikulacija prstiju, podmetanje palca, 

prebacivanje prsta (sic!), tehničke vjeţbe za postizanje nezavisnosti ruku i prstiju, funkcionalnost 

stupnjeva u duru i molu i primjena u harmonizaciji dječjih pjesama, upoznavanje tehnike pjevanja 

(u nastavi sviranja???). 
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Vokalni praktikum 

 

Ovaj smo predmet našli u jednom učiteljskom studiju. 

 
Vokalni praktikum (jedan sem. 15 sati) 

„Sadržaj: Intonativna kretanja u okviru dijatonike. Jednostavni melodijsko-ritamski i ritamski diktati. 

Osnove vokalne tehnike.“  

 

Kako se iz ovog sadrţaja nije dalo zaključiti o čemu je u kolegiju riječ, morali smo pogledati 

kompetencije: 
„Kompetencije: 

Osposobljavanje studenata za samostalno vokalno reproduciranje jednostavnih glazbenih primjera. 

Razvijanje osjećaja za tonalitet kao sintaktičke osovine glazbenog jezika; razvijanje sposobnosti glazbene 

percepcije, njezine vokalne realizacije i zamišljanja njezina zvučanja na temelju notnog zapisa; pjevanje 

jednostavnih primjera u duru i molu; pjevanje a vista zadanih primjera; izrada jednostavnih melodijsko-

ritamskih i ritamskih diktata; pjevanje dječjih pjesama.“ 

 

Tek se iz kompetencija  moţe zaključiti da se u kolegiju, čini se,  radi o glazbenom 

opismenjivanju, tj. o nekoj vrsti pojednostavljenoga solfeggia. Ako je tako, onda predmet nije dobro 

definiran, ali nije dobro definiran  i ako nije tako, jer tada ne znamo što je zapravo na stvari. 

 

 

Instrumentalni praktikum 
 

Obvezni predmet  instrumentalni praktikum nalazimo u istom programu u kojem se nalazi i prethodno 

opisani predmet. 

Instrumentalni praktikum (jedan sem. 15 sati) 

„Sadržaj Sviranje dječjih pjesama na instrumentima s tipkama uz jednostavnu akordičku pratnju.“ 

   

I ovdje smo zbog nejasnog sadrţaja morali pozvati u pomoć kompetencije. 
„Kompetencije  

Osposobljavanje studenata za samostalno instrumentalno reproduciranje jednostavnih glazbenih 

primjera. Upoznavanje instrumenata; razvijanje vještine sviranja melodije; razvijanje vještine sviranja 

akordičke pratnje; razvijanje sposobnosti istodobnog sviranja s obje ruke.“ 

 

Jasno je da je u pitanju „stari“ kolegij sviranje. Kolegij bi svakako morao biti odreĎeniji, 

konkretniji i operativniji. Za sviranje svakako puno premalen broj sati. 

 

 

Vokalno-instrumentalni praktikum 

 

 U istom studiju nalazi se i sljedeći kolegij. 
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Vokalno-instrumentalni praktikum (jedan sem. 15 sati) 

„Sadržaj Sviranje dječjih pjesama na instrumentima s tipkama uz sloţenu akordičku pratnju, te 

samostalna harmonizacija glazbenih primjera s glavnim ljestvičnim stupnjevima (tonika, subdominanta i 

dominanta).“ 

Kompetencije  

Osposobljavanje studenata za samostalno vokalno-instrumentalno reproduciranje sloţenijih glazbenih 

primjera. Razvijanje vještine sviranja sloţenih melodija; razvijanje vještine sviranja sloţene akordičke 

pratnje; razvijanje sposobnosti samostalnog harmoniziranja melodije; razvijanje sposobnosti simultanog 

pjevanja i sviranja. 

 

Nije jasno zašto se ovaj kolegij naziva  vokalno-instrumentalnim kad mu je sadrţaj jednak 

kolegiju  instrumentalni praktikum. 

 
 

Glazbena radionica – izborni predmet 

 

           Kolegij se pod tim nazivom pojavljuje samo u jednom učiteljskom studiju. 
 

Glazbena radionica I (izborni, dva semestra, 60 sati) 

„Opis/sadržaj kolegija:  

Učenici od prvog do četvrtog razreda i studenti četvrte godine RN sudjeluju na projektima: - 

godišnja doba, glazba prirode, slušanje glazbe prirode (glazba mora, glazba Velebita); - onomatopeja 

na satu glazbene kulture; - glazbena vizualizacija, ton, riječ, slika i pokret kao vrhunac umjetničkog 

doţivljaja (stvaralaštva); - glazba i govor – slogovi u ritmu brojalice, slogovi za korekciju glasova i 

grupe slogova za korekciju pjevajućim glasom; - ţiva glazbena baština, istraţivanja prvih dječjih 

melodija tradicijske glazbene kulture (uspavanke,brojalice, rugalice) - općenito melodije na temu 

"materinska glazba"; - glazbena analiza petnaest dječjih pjesama koje je autor ovog programa 

pronašao u zabavištu i pučkoj školi koje su se pjevale početkom 20. stoljeća u Preku na otoku 

Ugljanu; - pokušaj glazbene dramatizacije ''Malog princa'', ''Šume Striborove'' i ''Zvjezdana''.“ 

 

Glazbena radionica II (izborni, jedan  semestar, 30 sati) 

„Opis/sadržaj kolegija:  

Učenici od prvog do četvrtog razreda i studenti četvrte godine RN sudjeluju na projektima: - 

godišnja doba, glazba prirode, slušanje glazbe prirode (glazba mora, glazba Velebita); - onomatopeja 

na satu glazbene kulture; - glazbena vizualizacija, ton, riječ, slika i pokret kao vrhunac umjetničkog 

doţivljaja (stvaralaštva); - glazba i govor – slogovi u ritmu brojalice, slogovi za korekciju glasova i 

grupe slogova za korekciju pjevajućim glasom; - ţiva glazbena baština, istraţivanja prvih dječjih 

melodija tradicijske glazbene kulture (uspavanke,brojalice, rugalice) - općenito melodije na temu 

"materinska glazba"; -glazbena analiza petnaest dječjih pjesama koje je autor ovog programa 

pronašao u zabavištu i pučkoj školi koje su se pjevale početkom 20. stoljeća u Preku na otoku 

Ugljanu; - pokušaj glazbene dramatizacije ''Malog princa'', ''Šume Striborove'' i ''Zvjezdana''.“ 

Glazbena radionica III (izborni, jedan  semestar, 30 sati) 

„Opis/sadržaj kolegija:  

Učenici od prvog do četvrtog razreda i studenti četvrte godine RN sudjeluju na projektima: - 

godišnja doba, glazba prirode, slušanje glazbe prirode (glazba mora, glazba Velebita); - onomatopeja 
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na satu glazbene kulture; - glazbena vizualizacija, ton, riječ, slika i pokret kao vrhunac umjetničkog 

doţivljaja (stvaralaštva); - glazba i govor – slogovi u ritmu brojalice, slogovi za korekciju glasova i 

grupe slogova za korekciju pjevajućim glasom; - ţiva glazbena baština, istraţivanja prvih dječjih 

melodija tradicijske glazbene kulture (uspavanke,brojalice, rugalice) - općenito melodije na temu 

"materinska glazba"; - glazbena analiza petnaest dječjih pjesama koje je autor ovog programa 

pronašao u zabavištu i pučkoj školi koje su se pjevale početkom 20. stoljeća u Preku na otoku 

Ugljanu; - pokušaj glazbene dramatizacije ''Malog princa'', ''Šume Striborove'' i ''Zvjezdana''.“ 

 

 Kao što se jasno vidi iz tih doslovnih citata, tri glazbene radionice imaju identičan sadrţaj, 

pri čemu je zanimljivo i to da  radionica I isti sadrţaj obraĎuje dva, a radionice II i III samo po 

jedan semestar.  Jedino što u tom kolegiju ima nekakva smisla jest naziv kolegija. Sve su ostalo 

glazbene besmislice i to ne samo u kontekstu razredne nastave. Predmet je, srećom, izborni, pa ga 

vjerojatno nitko ni ne upisuje. 

 

 

Ritmika i ples – izborni  

 

 Izborni predmet ritmika i ples pojavljuje se u dva učiteljska studija. 

Prvi primjer: 

 
Ritmika i ples (izborni, dva semestra, 60 sati) 
„Sadržaj kolegija: 1. Osnovna obiljeţja plesa, ritma i ritmičke gimnastike te njezin utjecaj na 

antropološki status djece, 2. Uloga glazbe i pokreta u odgojno-obrazovnom procesu, 3. Osnovni 

elementi glazbenog izraţavanja (takt, ritam, taktiranje, realizacija notnih vrijednosti pokretom), 4. 

Zapisivanje i čitanje plesnog koraka, 5. Vještina scenske primjene tradicijskih plesova i suvremenog 

pokreta, 6. Tradicijski narodni plesovi (podjela po etnografskim zonama), 7. Poznavanje tradicijskih 

narodnih plesova, 8. Društveni plesovi, 9. Metodika uvjeţbavanja plesa i analitički pristup po logici 

melodije i ritma, 10. Kompozicija slobodnih sastava. 

 

Drugi primjer: 

Ritmika i ples (izborni, dva semestra, 90 sati) 

Sadržaj predmeta:1. Osnovna obiljeţja plesa, ritma i ritmičke gimnastike, te njezin utjecaj na 

antropološki status djece, 2. Uloga glazbe i pokreta u odgojno-obrazovnom procesu, 3. Osnovni 

elementi izraţavanja glazbe i pokreta (takt, ritam, dinamika, realizacija notnih vrijednosti pokretom), 

4. Zapisivanje i čitanje plesnog zapisa – kinetografija (Ţgančev sustav), 5. Vještina scenske primjene 

tradicijskih plesova i suvremenog pokreta, 6.Tradicijski narodni plesovi (podjela po etnografskim 

zonama), 7. Poznavanje tradicijskih narodnih plesova, 8. Društveni plesovi, 9. Dječji plesovi i njihova 

podjela prema uzrasnoj dobi i plesnim karakteristikama, 10. Metodika uvjeţbavanja plesa i analitički 

pristup po logici melodije i ritma, 11. Kompozicija slobodnih sastava. 

 

 Na činjenicu da je riječ o gotovo identičnim programima nećemo se osvrtati. Predmet bi 

mogao biti vrlo zanimljiv i potreban u studiju razredne nastave i predškolskoga odgoja jer se od 

učiteljica i odgajateljica očekuje da se s djecom igraju uz pratnju glazbe, da se na glazbu kreću i da 

izvode sve moguće pokrete tijela, da s djecom plešu. U tom je smislu predmet svakako 

preformaliziran. Sudeći po popisu literature, od budućih se učiteljica očekuje  da puno toga „znaju“ 
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o plesu što je u konkretnoj situaciji sasvim nepotrebno.  Ritmiku i ples  trebalo bi koncipirati sasvim 

pragmatično,  s puno praktičnoga rada, bez velikog teoretiziranja. To se moţe postići i sa znatno 

manjom satnicom. Treba se, naime, bojati da će tako koncipiran predmet, s tako velikom satnicom 

upisivati mali broj studenata ako se uzmu u obzir  sve ostale njihove studijske obveze. 
 

Povijest hrvatske glazbe 

  

Izborni predmet Povijest hrvatske glazbe  pojavljuje se samo u dva studijska programa. 

 

Prvi primjer  
Povijest hrvatske glazbe (izborni, jedan sem. 30 sati) 

„Sadržaj: Starija povijest (glazbena stilska razdoblja od srednjeg vijeka do polovice 19. stoljeća), 

novija 

povijest (razdoblje od polovice 19. stoljeća do najrecentnijih zbivanja u glazbi 20. stoljeća) sa slušnim 

primjerima, upoznavanje glazbene literature.“ 

 

Drugi primjer  

 

Povijest hrvatske glazbe (dva semestra, 90 sati) 

Sadržaj predmeta: Uvodno predavanje o glazbi-tumačenje osnovnih pojmova, o počecima hr. glazbe; 

Renesansa u hrvatskoj- predstavnici; Hrvatska glazba i predstavnici XVII. i XVIII. st.; Prosvjetiteljski 

period; Hrvatska Moderna – karakteristike- predstavnici; Prva skupina - Ruţić, Dugan, Lučić; Druga 

skupina – Pejačević, Bersa, Stančić; Slavenski, Odak, Hatze, Širola; Predstavnici nacionalnog smjera 

izmeĎu dva rata. F. Lhotka, K. Baranović, A. Dobronić, J. Gotovac, M. Kelemen, M. Cipra., N. 

Devčić, Šulek, Papandopulo, I. Malec.“ 

 

 Što se tiče njegove izravne koristi, taj je kolegij u razrednoj nastavi sasvim suvišan, ali nije, 

naravno, suvišan kao predmet šireg glazbenog obrazovanja. Kako je riječ o izbornom kolegiju, nije 

ga potrebno dovoditi u pitanje, pogotovo ako se izvodi kvalitetno, tj. tako da omjer slušanja glazbe i 

verbalnog predavanja bude otprilike osamdeset prema dvadeset posto u korist slušanja. Ipak, i 

program sa svim njegovim pojedinostima i satnica predmeta u drugom su primjeru svakako 

preopširni. 

 

 

Folklorna glazba, Hrvatska narodna glazba (izborni predmeti) 

 

Izborni predmeti Folklorna glazba  i  Hrvatska narodna glazba pojavljuju se u dvama 

studijima i to na sljedeći način: 
 

Hrvatska narodna glazba (izborni, dva sem. 60 sati) 

„Sadržaj kolegija:1. Općenito o narodnoj glazbi, 2. Uloga i funkcija narodne glazbe u ţivotu ljudi, 3. 

Narodna glazba u Hrvatskoj, 4. Regionalna podjela, 5. Glazbeni stilovi, ţanrovi, oblici i plesovi u 

pojedinim hrvatskim regijama, 6. Usporedba hrvatske narodne glazbe sa srodnim sa srodnim 

pojavama u Europi.“ 
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Folklorna glazba (izborni, jedan sem. 45 sati) 

„Sadržaj kolegija: 1. Općenito o narodnoj glazbi, 2. Uloga i funkcija narodne glazbe u ţivotu ljudi, 3. 

Narodna glazba u Hrvatskoj, 4. Regionalna podjela, 5. Glazbeni stilovi, ţanrovi, oblici i plesovi u 

pojedinim hrvatskim regijama, 6. Usporedba hrvatske nar. glazbe sa srodnim sa srodnim pojavama u 

Europi.“ 

 

 I za taj kolegij ponovit ćemo ono što smo rekli za povijest. Izborni je kolegij pa ga ne treba 

dovoditi u pitanje, premda je u razrednoj nastavi i predškolskom odgoju praktično sasvim 

neupotrebljiv. 
 

 

Dječje glazbeno stvaralaštvo 

 

 Izborni predmet Dječje glazbeno stvaralaštvo pojavljuje se u trima učiteljskim studijima. Na 

prvom  je studiju dvosemestarski predmet s ukupno 60 sati nastave, a na drugom  jednosemestralni 

s 45 sati. U ta dva studija sadrţaj je gotovo potpuno isti pa ga nećemo donositi dvaput. 
„Sadržaj kolegija 

Kolegij Dječje glazbeno stvaralaštvo uključuje sljedeće cjeline: 1. Dječje igre i stvaralaštvo, 2. Dječje 

glazbeno stvaralaštvo, 3. Uvjeti za provoĎenje dječjeg glazbenog stvaralaštva, 4. Izvornost dječjeg 

glazbenog izraza 5. Igre memorije, reproduciranja i improvizacije ritma, 6. Dozivi u igri, 7. 

Memoriranje i improvizacija melodičkih cjelina, 8. Slobodna improvizacija, 9. Stvaranje teksta i 

melodije, 10. Stvaranje melodije na zadani tekst, 11. Stvaranje melodije na izmišljeni tekst, 12. 

Stvaranje instrumentalne pratnje na izmišljenu melodiju, 13. Stvaralačka inicijativa djece u glazbenim 

igrama i plesovima, 14. Izmišljanje glazbe za priču uporabom Orffovog instrumentarija. 

 

 Na trećem studiju  sadrţaj je neznatno drugačiji. Nema, naţalost podataka o broju sati. 

 

„Sadržaj kolegija 

Definiranje pojma stvaralaštvo. Dječja igra i stvaralaštvo. Dječje glazbeno stvaralaštvo. Dječje 

glazbene dispozicije. Praćenje razvoja glazbenih sposobnosti djece predškolske dobi. Dječje glazbeno 

stvaralaštvo glasom. Dječje glazbeno stvaralaštvo pokretom. Dječje glazbeno stvaralaštvo glazbalima. 

Glazbena dramatizacija. Dječje predajno (tradicijsko) stvaralaštvo u Hrvatskoj. Improvizacija 

zvukovima. Glazbene igre uz pokret. Svladavanje prostora i tehnika pokreta. Ritmičke promjene i 

njihova realizacija. Metričke vjeţbe (dvodobna, trodobna i četverodobna mjera). Dinamičke 

promjene. Promjene brzine. Promjene visine tona. Oponašanje zvukova iz prirode i neposrednog 

okoliša. Pjevanje uz dječji "orkestar". Povezivanje izraţajnih sredstava različitih umjetničkih 

područja.“ 

 

 O problemu dječjeg glazbenog stvaralaštva ovdje ne kanimo raspravljati. Temu smo 

svojevremeno opširno obradili
13

 i tu se nema što dodati, pa ćemo se ovdje ograničiti samo na to da 

                                                           
13

 Metodika nastave glazbe. Teorijsko-tematski aspekti. Osijek: Sveučilište J. J. Strossmayera-Pedagoški fakultet Osijek, 

l996, 172-202. 
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kaţemo sljedeće: kad bi to tzv. dječje glazbeno stvaralaštvo i imalo ikakva smisla u razrednoj 

nastavi i/ili dječjem vrtiću,  učiteljice razredne nastave i odgajateljice daleko su, daleko premalo 

glazbeno obrazovane da bi  mogle izvesti ikakvu relevantnu stvaralačku glazbenu aktivnost.  Ovaj 

je predmet sasvim suvišan, čak i u  izbornom statusu. Upoznavanje razrednih učiteljica i 

odgajateljica s problemom dječjeg glazbenog stvaralaštva – toliko koliko je to njima potrebno, 

moţe se obaviti u nekoliko sati predavanja. Tu jednostavno nema sadrţaja za satnicu koja se u 

programima predlaţe.  

 

 

 

Glazba za djecu  

 

 

 Izborni kolegij glazba za djecu pojavljuje se samo u jednom učiteljskom studiju i to jednom 

od onih u kojima se javlja i dječje glazbeno stvaralaštvo 

 
Glazba za djecu (izborni, dva semestra, 90 sati) 

„Sadržaj predmeta: 

1. Teorijski temelji glazbe za djecu, 2. Vrste glazbe za djecu, 3. Izvori za proučavanje glazbe za djecu, 

4. Obiljeţje glazbe za djecu, 5. Podjela glazbe za djecu po svrhovitosti, 6. Odnos odgojno i 

obrazovnog u procesu slušanja i izvoĎenja glazbe, 7. Provjera receptivnosti glazbe za djecu, 8. 

Pregled razvoja pedagoških gledišta o glazbenom odgoju i glazbi za djecu, 9. Pregled glazbenog 

stvaralaštva za djecu.“ 

 

 

 Predmet na kojem bi se upoznavala tzv. glazba za djecu (koja je to glazba, zapravo?), mogao 

bi biti zanimljiv pa i vrlo koristan kad bi se, umjesto predavanja  o teorijskim temeljima, o vrstama, 

o izvorima proučavanja, o receptivnosti, podjeli glazbe po svrhovitosti (sic!), obiljeţjima,  razvoju 

pedagoških gledišta ...  kakva se predviĎaju ovim programom  (za što sasvim sigurno nije potrebno 

90 nastavnih sati), doista upoznavala glazba  koju će učiteljice i odgajateljice moći upotrijebiti u 

radu s djecom. Ovako, riječ je o predmetu koji učiteljicama i odgajateljicama neće biti ni od kakve 

koristi. 

 

 

Glazba, dijete i mediji 

 

Izborni predmet Glazba, dijete i mediji pojavljuje se samo u jednom učiteljskom studiju i to sa 

sljedećim programom: 

 
Glazba, dijete i mediji (jedan sem. 30 sati) 

„Sadržaj Opis, analiza i interpretacija različitih medija i medijskih disciplina, njihova funkcioniranja 

u posredništvu izmeĎu ozbiljne glazbe i trţišta, njihova sociološkog okvira i uvjetovanosti trţišnim 
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mehanizmima. Upoznavanje psihologijskih zakonitosti recepcije i komunikacije, stjecanje praktičnih 

iskustava u posredovanju izmeĎu glazbe i njezina potencijalnog konzumenta.“ 

 

 Nepotreban predmet čak i kao izborni! Sve kad bi on učiteljicama i bio od neke koristi, ne bi 

se nipošto trebao,  niti mogao širiti na trideset nastavnih sati.  

 

Razvoj dječje muzikalnosti 

 

 I ovaj se izborni predmet pojavljuje samo u jednom učiteljskom studiju  i to onom istom u 

kojem se pojavio i prethodno opisani kolegij. 

 
Razvoj dječje muzikalnosti (izborni, jedan sem. 30 sati) 

„Sadržaj Psihologijski pristup glazbi. Opaţanje, percipiranje i doţivljavanje glazbe.Glazbeni sluh. 

Muzikalnost: utvrĎivanje, mjerenje, metode istraţivanja. Glazbeni ukus i stavovi. Glazbena 

darovitost“ 

 

 Kao i prethodno opisani, i ovaj je kolegij sasvim suvišan u studiju razredne nastave. To je 

sadrţaj za glazbene stručnjake a ne za glazbeno slabo obrazovane učiteljice razredne nastave. Osim 

toga, to ne moţe biti zaseban kolegij. Po količini ozbiljne i relevantne psihološke literature koja se 

njime bavi,  riječ je o sadrţaju koji stane u nekoliko  sati predavanja, i obično se uklapa u neki 

„veći“ predmet   poput glazbene pedagogije ili psihologije glazbe. 

 

 

Izvannastavne glazbene aktivnosti (izborni modul) 

 

 Ovaj smo kolegij pronašli u jednom učiteljskom studiju.   
 

Izvannastavne glazbene aktivnosti (jedan sem. 45 sati) 

Sadržaj kolegija: 

„1. Uvod u osnove taktiranja i dirigiranja, 2. Teorija i praksa glazbene artikulacije i interpretacije 

pjevačkog zbora, 3. Teorija i praksa artikulacije i interpretacije instrumentalnog sastava, 4. Detaljnije 

upoznavanje s razvijanjem vokalne tehnike dječjeg glasa, 5. Detaljnije upoznavanje s tehnikom 

sviranja, 6. Upoznavanje s radom pjevačkog zbora i instrumentalnim sastavom (audicija, postava 

zbora i orkestar). 7. Izbor glazbenih primjera/literature, te uvjeţbavanje i estetska interpretacija.“ 

 

 Iz  opisa sadrţaja proizlazi da je riječ o „teorijskom,“  suhom,  verbalnom upoznavanju rada 

s pjevačkim zborom i instrumentalnim ansamblom a ne o praktičnom radu s takvim sastavima niti, 

pak, o vlastitom sudjelovanju u pjevačkom zboru ili ansamblu.  Učiteljice razredne nastave ne mogu 

se osposobiti za voditeljice zborova na takav način. Stoga ovako postavljen predmet nema smisla. 

Besmisleno je glazbeno neuke student(ic)e  uvoditi u osnove taktiranja i dirigiranja, u teoriju i 

praksu glazbene artikulacije i interpretacije pjevačkog zbora, u teoriju i prakso artikulacije i 

interpretacije instrumentalnog sastava, u detaljnije upoznavanje s razvijanjem vokalne tehnike 

dječjeg glasa,  u detaljnije upoznavanje s tehnikom sviranja,  itd. Imalo bi smisla osnovati pjevački 

zbor studenata i studentica u kojem bi se doista pjevalo a ne teoretiziralo. Jedino je na takav način, 
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duţim, kontinuiranim, najmanje dvogodišnjim (i, po mogućnosti višegodišnjim) pjevanjem u zboru 

moguće stvoriti uvjete da studenti(ce) dobiju nekakav suvisli uvid u voĎenje pjevačkog zbora. Isto 

bi vrijedilo i za instrumentalni ansambl. Koliko je, meĎutim, realno očekivati da se na učiteljskom 

studiju neki takav ansambl osnuje?  

 

 

 

Zborsko pjevanje, Zborno pjevanje, Zbor   

 

 Sudeći prema nazivima, ti bi kolegijima trebali imati jednake sadrţaje. Pogledat ćemo je li to 

tako. 

 
Zborsko pjevanje (jedan semestar, 30 sati) 

„Sadrţaj:  Glazbeno oblikovanje vokalnih djela. Temeljit rad na tehnici pjevanja. Svladavanje 

interpretativnih zahtjeva djela različitih stilskih obiljeţja. Motivacija učenika za pjevanje u 

zboru.“ 

 

 Ovaj je kolegij, kao što se vidi postavljen „predavački.“ Nije riječ o pjevanju u zboru nego o 

„izlaganjima“  o tome što bi bilo kad bi bilo, pak je, prema tome, takav predmet suvišan uvijek i 

svuda a pogotovo  je suvišan na studiju razredne nastave i predškolskoga odgoja. Jedino što bi tu 

imalo smisla jest osnivanje stvarnog pjevačkog zbora. 

 

 Bitno je drugačije postavljen drugi kolegij: 

 
Zborno pjevanje (jedan semestar, 45 sati) 

„Pjevanje pet do sedam dvoglasnih ili troglasnih zborskih skladbi različitih autora: 

J. Des Prez: Ave Maria, L. Marenzio: Degli occhi il dolce giro, Amate mi, ben mio, I. Lukačić: Moteti, G. 

B. Pergolesi: Stabat Mater, br. 1 i 8, Gdje je onaj cvijetak ţuti, S. Bach: Ah, što volim, W. A. Mozart: 

Uspavanka, Gle igre li krasne, Grandval: Radosti sela, Anonimus (XVII.-XVIII. St.): Dona nobis pacem 

(kanon), L. van Beethoven: Oda radosti, L. van Beethoven: Zapjevaj (kanon), J. Brahms: Patuljak Sanko, 

Laku noć V. Lisinski: Oj talasi, J. Gotovac: Majka uz kolijevku, V. Ţganec: Lehku noć, J. Vrhovski: 

Zelena ljuljačka, J. Kaplan: Šuma, P. Gotovac: Vozila se barka, Crn-bel, L. Ţupanović: Šeboj, J. Magdić: 

Tiha tiha pjesma, V. Tomerlin: V jeseni, D. Fio: Dalmatinska suita, S. Zlatić: Pleši, pleši črni kos, 

Narodna iz Dalmacije: Dobra večer ruţo moja, Narodne pjesme iz Slavonije: Sitna kiša pada, Išla je 

djevojka, Djevojka Mara tri vijenca plela. 

Aktivnim sudjelovanjem u zborskom pjevanju studenti će upoznati pjevačko disanje (funkcija dijafragme), 

postanak tona, postavu vokala, fraziranje, dinamičko nijansiranje i ostalo što je potrebno za dobro 

pjevanje u zboru.“ 

 

 Kao što smo već rekli, kolegij koji se na bilo koji način ţeli baviti zborskim aktivnostima, 

treba postaviti  kao je to učinjeno u ovom programu. Jedino što tom programu nedostaje jest 

količina vremena. Gotovo bismo rekli da je nedopustivo da jedan tako vaţan, koristan i tako dobro 

postavljen   predmet traje samo jedan semestar. Studenti bi trebali pjevati u zboru za vrijeme 

cijeloga trajanja studija. To bi koristilo više od svih mogućih predavanja o tome kako se vode 
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zborovi ili ansambli. Tu će studenti(ce) naučiti i „glazbeno oblikovanje vokalnih djela“  doţivjeti, 

tj. iskusiti  „temeljit rad na tehnici pjevanja“  i na  „svladavanju interpretativnih zahtjeva djela 

različitih stilskih obiljeţja“  i uvjeriti se što moţe utjecati na  „motivaciju učenika za pjevanje u 

zboru.“  

 

U trećem primjeru kolegij glasi ovako: 

 
Zbor (svi semestri, 30 sati po semestru) 

Sadržaj 

„ObraĎuju se djela iz svjetske i domaće glazbene baštine.“ 

 

 Uz ovaj primjer, čovjek bi rado uzviknuo: eto, to je prava stvar. I doista jest prava što se tiče 

broja semestara i sati, ali je nedopustivo formulirati sadrţaj kolegija na tako površan način. 

 

Osnove zborskog dirigiranja 

 

 Izborni predmet pod gornjim nazivom pojavljuje se u jednom učiteljskokm studiju. 
Osnove zborskog dirigiranja (jedan sem. 30 sati) 

„Sadržaj: Uloga zborovoĎe. Osnove dirigentskog umijeća. Način taktiranja – tehnika. Specifičnosti 

rada s vokalnim ansamblima: glas, rješavanje problema intonacije. Rad na impostaciji glasa. Analiza 

zborskih skladbi. 

 

 Kolegij je, dakle, postavljen „teorijski.“ Ne pjeva se u zboru, nego se govori  o tome kako bi 

moglo biti, kad bi bilo. Tako postavljen, predmet je besmislen u svakoj situaciji a u studiju razredne 

nastave posebno 

 

 

Glazbena slušaonica 

 

Izborni predmet glazbena slušaonica pronašli su u jednom učiteljskom studiju i to u staroj i 

novijoj verziji. U novijoj verziji programa predmet je postavljen ovako: 

 
Glazbena slušaonica (jedan semestar, 45 sati) 

„Sadržaj predmeta: Upoznati slušanjem skladbe iz područja klasične i popularne glazbe i ujedno razviti 

glazbeni ukus.Razvijati sposobnost analitičkog i doţivljajnog slušanja glazbe. Osposobiti kompetentnog 

korisnika glazbene kulture (posjeti kazalištu i koncertima). Upoznati slušanjem glazbenih primjera 

značajke glazbeno-stilskih razdoblja. Skladbe namijenjene slušanju: G. P. de Palestrina: Missa Papae 

Marcelli – Kyrie, Ch. W. Gluck: opera Orfej i Euridika - arija Orfeja Che farò senza Euridice, J. S. Bach: 

2. suita u h-molu, BWV 1067 – 7. st., Badinerie, J. Pachelbel: Kanon, A. Vivaldi: Koncert za violinu i 

orkestar u g-molu op. 8 br. 2 (Ljeto) - 3. stavak, A. Vivaldi: Koncert za violinu i orkestar u Eduru op. 8 

br. 1 (Proljeće) - 1. stavak, W. A. Mozart: Mala noćna glazba KV 525 - 3. st. (Menuet), W. A. Mozart: 

Ave verum corpus, W. A. Mozart: Simfonija u g-molu br. 40 - 1. st., L. van Beethoven: Für Elise, J. 

Offenbach: opereta Orfej u podzemlju - Can-can, G. Verdi: opera Nabucco - Zbor Ţidova, G. Puccini: 

opera Turandot - arija Nessun dorma, G. Bizet: opera Carmen - arija Carmen L'amour est un oiseau 
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rebelle (Habanera), P. I. Čajkovski: Klavirski koncert u b-molu, op. 23 - 1. st., G. Gershwin: opera Porgy 

& Bess – arija Klare: Summertime, Krajač/Metikoš/ Prohaska: opera Gubec – beg – song Jane, Ave 

Maria, C. Orff: kantata Carmina burana – O Fortuna.“ 

 

 Odlično postavljen predmet! To bi, bez daljnjega mogao biti obvezan predmet koji zasluţuje 

puno veću satnicu nego što je ima.  

 U starom programu istoga učiteljskog studija isti je kolegij postavljen ovako: 
 

Glazbena slušaonica I (jedan sem. 30 sati)  

Sadržaj kolegija 

Izraţajne komponente glazbenoga djela: metar, ritam, melodija, harmonija, tempo, dinamika, 

agogika, boja, oblik. Formalni elementi glazbenoga djela: motiv, glazbena fraza, mala i velika 

glazbena rečenica, glazbeni period. Jednostavni oblici glazbenoga djela. Jednodijelni, dvodijelni , 

trodijelni oblik. Naputci za analiziranje skladbi. Oblici solo-popijevke (strofni oblik, prokomponirani 

oblik, oblici hrvatskih narodnih popijevki). Sloţeni oblici glazbenoga djela (jednostavačni i 

višestavačni). Programnost u glazbi. Razdoblja i stilovi u povijesti glazbe, njihova obiljeţja i 

najistaknutiji predstavnici.  Sinkronijski i dijakronijski model. Prednosti i nedostaci istih. Glazba i 

druge umjetnosti. Suvremena glazba. Zabavna glazba, popularna glazba. Glazbeni sudovi. Aktivno i 

pasivno slušanje glazbe. Glazbeni doţivljaj. 

 

Glazbena slušaonica II(jedan sem. 15  sati) 

„Sadržaj kolegija 

Osebujnosti u tvorbi jednostavnih oblika: skraćivanje broja taktova, proširivanje broja taktova. 

Osebujnosti u tvorbi sloţenih oblika glazbenoga djela. Naputci za analiziranje odabranih skladbi. 

Analitičko slušanje glazbe. Načelo korelacije u glazbenoj umjetnosti. Glazbeni doţivljaj. 

Glazbeni sudovi. Suvremena glazba. Zabavna glazba. Popularna glazba.“ 

 

 O tako postavljenom predmetu ne moţe se reći ništa dobro. To nije glazbena slušaonica 

nego neka čudna predavačka, verbalizirana mješavina  glazbenih oblika, povijesti glazbe,  pa i 

metodike. Tu ima svega samo nema slušanja glazbe. Tako koncipiran predmet pod nazivom 

glazbena slušaonica  nema smisla ni ovdje ni u bilo kojem drugom studiju glazbe. 

 

 

Estetika glazbe 

 

 Izborni predmet Estetika glazbe takoĎer se pojavljuje samo u jednom učiteljskom studiju: 

 
Estetika glazbe (jedan sem. 30) 

„Sadržaj Opća problematika: estetički pristup; odnos: glazbena umjetnost – muzikologija – estetika 

glazbe; glazbeno djelo; materija, forma, identitet, stil, tehnika; značenje u glazbi; formalizam, 

ekspresionizam, primalaštvo. Povijesni aspekti: stari Orijent i mediteranska antika, europski srednji 

vijek i renesansa, barok, racionalizam i prosvjetiteljstvo, romantizam, glazbene estetike 20. stoljeća.“ 
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 Uza sve poštovanje prema predmetu, moramo reći da taj predmet koncipiran ovako ili 

nekako drugačije, doista nema što traţiti u učiteljskom studiju, čak ni kao izborni predmet. 

PredviĎeni korisnici nemaju naţalost, nikakvih pretpostavka da iz predmeta izvuku ikakvu korist. 

 

 

 

Odgoj glazbenom komunikacijom  

 

 Izborni predmet Odgoj glazbenom komunikacijom  pojavljuje se samo u jednom učiteljskom 

studiju.  

 
Odgoj glazbenom komunikacijom (jedan sem., 45 sati) 

„Sadržaj predmeta:  1. Temeljni elementi glazbene komunikacije, 2. Značaj glazbene recepcije za 

glazbeno-estetsku komunikaciju, 3. Emocionalno i osjećajno u glazbenoj recepciji, 4. Glazbena struktura 

i oblik u slušnoj percepciji i komunikaciji, 5. Sposobnost slušanja glazbe kao preduvjet glazbene 

komunikacije, 6. Komunikacija u instrumentalnoj glazbi, 7. Komunikacija s vokalnom, vokalno-

instrumentalnom glazbom, 8. Glazba reprodukcija u ţivo i posredstvom audiotehnike za komunikaciju, 9. 

Odgojno-obrazovna interakcija učenika, glazbe i odgajatelja, 10. Utjecaj sekundarne glazbe i medija na 

glazbeni odgoj djeteta, 11. Upoznavanje s recentnom glazbenom umjetninom u njenom umjetničkom, 

kulturnom, povijesnom značenju, 12. Glazbena komunikacija s društvenog aspekta.“ 

 

 I to je jedan od kolegija za koji se ne moţe reći ništa pozitivno. Niti postoji glazbena 

komunikacija niti ima odgoja glazbenom komunikacijom. O nesuvislostima – poput Komunikacija u 

instrumentalnoj glazbi, ili Komunikacija s vokalnom, vokalno-instrumentalnom glazbom, dakle, 

jednom komunikacija u, a drugi put komunikacija s, pa zatim  ... posredstvom audiotehnike za 

komunikaciju,  Odgojno-obrazovna interakcija učenika, glazbe i odgajatelja,  pa još  Utjecaj 

sekundarne glazbe i medija ...  – da se i ne govori! To nije samo suvišan, nego je sasvim besmislen 

kolegij. 

 

 

Glazbena animacija 
 

Izborni predmet glazbena animacija pojavljuje se u jednom učiteljskom studiju. Nije 

naveden sadrţaj predmeta nego sljedeći njegov  opis: 
 

Glazbena animacija (1+1 sat tjedno) 

„Kolegij se ostvaruje kroz predavanja i praktični dio, koji će biti obvezni odraditi svi studenti u 

trajanju od tjedan dana u ljetnom (na moru, u Novom Vinodolskom) ili zimskom terminu ( na 

Sljemenu) u dječjim odmaralištima Crvenog kriţa. Tema kojom se ovaj kolegij bavi je glazba u 

svakom aspektu dječjeg ţivota (slobodno vrijeme, umjetničke kreativne radionice, glazba za odmor, 

edukaciju, pjevanje, ples i dr.). Jedna od najvaţnijih značajki definicije glazbe kao sveprisutnog i 

stalnog činitelja dječjeg ţivota je isprepletenost s ostalim sadrţajima dječje svakodnevnice. 

Stoga se obraća pozornost i ostalim, pratećim sadrţajima potrebitim 24-satnom boravku s djecom na 

moru, planini ili školi u prirodi.“ 
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Na osnovi  opisa nemoguće je bilo što reći o „kolegiju.“  Moţe se jedino reći da se tako ne mogu pisati 

ozbiljni programi.  Makar se radilo i o „workshopovima“ kakvi se ovdje, čini se, predviĎaju („na moru“  ili 

„na Sljemenu“), to ne moţe biti bez naznake sadrţaja.  Napokon, pitanje koje smo često postavljali u ovom 

tekstu:  jesu li učitelji(ce) razredne nastave dovoljno glazbeno obrazovane za takve „projekte“ tj.  jesmo li ih 

toliko dobro glazbeno obrazovali i osposobili da se sad moţemo malo „igrati“ izmišljanjem izbornih 

predmeta za koje zapravo ne znamo kakav će im biti sadrţaj?  Sve rečeno vrijedi i za sljedeći kolegij. 

 

 

 

Glazbeni izričaj 

 

 Ni ovaj kolegij nema jasnoga sadrţaja pa smo prisiljeni  citirati cijelo objašnjenje: 

 

Glazbeni izričaj  (nastava 1+1) 

„U kontekstu cjelokupnog razvoja djeteta, obrazovanje cjelovite stvaralačke ličnosti postiţe se i 

elementima glazbene kreativnosti. Stoga je nuţno iskonskoj sinkretičnosti zvuka i pokreta, pristupiti 

precizno razraĎenim metodičkim postupcima, čije su zadaće: pobuĎivanje kinestetičkog doţivljaja 

elemenata glazbe ; metrike, ritma, dinamike, tempa, melodijskih linija i forme (obvezni element 

HNOS-a u nastavi glazbene kulture); svjesno prepoznavanje kompatibilnih elemenata glazbe i plesa; 

usvajanje elemenata glazbe putem stvaralačkog pristupa pokretu i plesu (obvezni element HNOS-a u 

nastavi glazbene kulture); koordiniranje ritmičkih, vokalnih i plesnih potencijala djeteta u nastavi 

glazbene kulture. Kolegij se ostvaruje predavanjima i seminarima u kojima će se predavački dio 

(metodički) ispreplitati s onim praktičnim ( radnim).Tema kojom se ovaj kolegij bavi je glazbeni 

izričaj u nastavi glazbene kulture i slobodnim aktivnostima u osnovnoj školi. Jedna od najvaţnijih 

značajki definicije glazbe kao sveprisutnog i stalnog činitelja dječjeg ţivota je isprepletenost s ostalim 

sadrţajima dječje svakodnevnice.“ 

 

 

Impostacija glasa 
 

I taj smo kolegij pronašli samo u jednom učiteljskom studiju. Evo njegova opisa: 
 

Impostacija glasa  (nastava 1+1) 

„O pjevanju općenito. Vjeţbe disanja u svrhu pjevanja. Funkcija dijafragme. Rad glasnica. Kako 

koristiti glasnice pri pjevanju, a da se ne oštećuju? Postava vokala. Tehničke vjeţbe za upjevavanje. 

Proširenje opsega glasa. Pjevanje pjesama za djecu. Napjevi iz glazbene literature. 

 

Čak ni kao izborni, ovaj predmet nema nikakva opravdanja jer korisnici nemaju nikakvih 

preduvjeta za njegovo slušanje. Ali, što je još vaţnije, sve su priče o vokalnoj tehnici pusto, jalovo, 

beskorisno teoretiziranje. Problem se rješava vlastitim sudjelovanjem u zboru a ne predavanjima. 
 

 

Skupno muziciranje 

 

 I taj se kolegij pojavljuje u jednom studiju. I on je, naţalost opisan vrlo manjkavo. 
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Skupno muziciranje (dva sem. ukupno 60 sati) 

„Kolegij je namijenjen studentima koji su u dosadašnjem školovanju savladali neki instrument. 

Ciljevi: Unaprijediti novo sviranja; Steći iskustvo komorne glazbe (od dueta ka većim sastavima; 

Upoznati novu glazbenu literaturu; Spoznati osnove orkestracije i mogućnosti skupnog muziciranja; 

Priredba transkripcije; Javni nastupi; Realizacija programa: predavanja, praktičan rad, javni 

nastupi, posjeti koncertima.“ 

 

 Ako (po koji put?) zanemarimo manjkavost opisa kolegija (što bi, na primjer, trebali značiti  

ciljevi: spoznati osnove orkestracije  ... i  priredba transkripcije  /učiteljice/odgajateljice?!/), reći 

ćemo da bi takav kolegij,  dakle, orkestar u kome bi studenti svirali, bio izvanredno koristan kad bi 

se mogao organizirati.  

 

 

Glazbene kompetencije učiteljica razredne nastave i vrtićkih odgojiteljica 

 

 Kad se govori o kompetencijama razrednih učiteljica i vrtićkih odgojiteljica, moţe se, jasno, 

nabrojati što god se  hoće (što su sastavljači postojećih programa i činili), moţe se pritom stvarati 

iluziju stručnosti, gotovo znanstvenosti, ali je sve to uzaludno ako to ostane mrtvo slovo na papiru. 

Kompetencije treba odrediti realno, a to znači u skladu s potrebama nastave glazbe u vrtiću i 

razrednoj nastavi i u skladu s onim što je  ostvarivo. Da nam je namjera analizirati postojeće 

programe, lako bismo pokazali kako u većini slučajeva ni jedan od ova dva uvjeta nije ispunjen.  

 Što bi, dakle, učiteljica razredne nastave trebala glazbeno znati i moći a da to bude realno 

ostvarivo u postojećim uvjetima, jer povoljnije vjerojatno ne treba očekivati? 

 Već smo konstatirali da glazbenu nastavu u razrednoj nastavi treba tretirati kao pripremu za 

ono što će se u toj nastavi dogaĎati kad je preuzme stručni učitelj glazbe. Za to su dovoljne dvije 

„čvrste,“  strukturirane aktivnosti i jedna slobodna koju je najbolje nazvati glazbenim igrama.  Što 

se tiče „čvrstih“ aktivnosti djeca bi u toj dobi trebala: 

- što je moguće više pjevati  i pritom, dakako, naučiti pedesetak šezdesetak pjesama,  zatim 

-  slušati primjerenu glazbu i pritom naučiti/upoznati/zapamtiti stanovit broj skladba. 

 

Glazbene igre moţe nastavnik provoditi po svom nahoĎenju (u pogledu sadrţaja i u pogledu 

količine)  i one mogu obuhvaćati kretanje na glazbu, ritmiziranje (tj. imitiranje ritmova koje zadaje 

nastavnik), povezivanje s pričama, nepretenciozno  „sviranje“  na (zapravo, igre s) udaraljkama 

Orffova instrumentarija  ako se naĎe pri ruci, pa, povremeno, čak i stvaralačke pokušaje, ako 

učitelj(ica) to zna izvesti. U svakom slučaju, u razrednoj nastavi treba se odreći svakog pokušaja 

glazbenog „teoretiziranja,“ uvoĎenja  nota i bilo čega što izgleda kao stručna glazbena nastava. 

Bitni su ipak, pjevanje i slušanje glazbe – sve ostalo moţe biti ad libitum. Iz toga jasno proizlaze 

kompetencije učiteljica:  

- one moraju znati pjevati tj. dobro znati veći broj prikladnih pjesama i moći vlastito i dječje o 

pjevanje pratiti na instrumentu (klaviru, gitari),   

- one moraju znati slušati glazbu, tj. dobro poznavati stanovit broj prikladnih skladba koje će 

prezentirati učenicima, 
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- one moraju znati kako te dvije aktivnosti (metodički) izvoditi s učenicima. 

 

To je, manje ili više, sve, ali, to nipošto nije tako malo kako izgleda, i nije tako lako 

ostvarivo kao što bi se iz te asketske naznake kompetencija moglo činiti.  Svi eventualni pokušaji  

osposobljavanja razrednih učiteljica za dječje glazbeno stvaralaštvo,  za  voĎenje zbora ili nešto 

slično, nerealni su i neostvarivi. Učiteljice/odgojiteljice nema smisla tome učiti. Za takvo što one 

nemaju dovoljno predznanja niti pak je postojeća satnica  za takvo što dovoljna (s još jednim 

semestrom ili s  dvama semestrima problem se ne bi riješio). 

 Nastava glazbe na učiteljskim fakultetima ima zapravo vrlo skromnu satnicu. Ako uzmemo 

u račun samo obvezne predmete, ona se kreće negdje izmeĎu 250 i 300 sati
14

 ukupno, što je vrlo 

malo s obzirom na  specifičnosti o kojima smo govorili na početku. Moţda će ta konstatacija postati 

jasnijom ako kaţemo da studenti glazbene pedagogije na Muzičkoj akademiji samo na solfeggio 

„troše“ 240 sati, a gdje je još nastava klavira, harmonije, polifonije, povijesti glazbe, glazbenih 

oblika, pedagoškog modula itd.?, ili, ako navedemo da  učenik osnovne glazbene škole ima oko 350 

sati individualne nastave klavira i najmanje isto toliko nastave solfeggia. 

 Ta skromna satnica dijeli se, kao što smo vidjeli, na nekoliko predmeta. U „predbolonjskim“ 

programima to su bili  metodika, sviranje, glazbena kultura i teorija glazbe. Najviše je dobivala 

metodika, na drugom je mjestu bilo sviranje, a   kultura  i  teorija  dolazili su iza toga, obično s po 

jednim semestrom, dakle, s tridesetak sati nastave. To što se u bolonjskim programima predmeti 

drugačije nazivaju ne mijenja bitno na stvari jer se zapravo uvijek radi o istomu: o nekakvoj 

„teoriji,“ nekakvoj općoj „glazbenoj kulturi“ i nekakvoj „metodici.“ Za sve ostale predmete koji se 

pojavljuju u bolonjskim programima već smo gore ustvrdili da su ili nepotrebni, ili nerealni, ili 

neprimjereni (danoj situaciji), ili, pak sve to zajedno! 

 Takva „raspodjela“  sadrţaja – prividno stručno opravdana – zapravo je, u danim 

okolnostima, sasvim pogrešna. Još je najmanji problem to što svaki predmet „tjera svoje“ bez obzira 

na cjelinu. Problem je zapravo u tome što ni za jedan od njih ne postoji pokriće u predznanju  

studenata.  Posebno  to dolazi do izraţaja  u metodici  kojoj je prvenstveni zadatak student(ic)e  

naučiti  kako voditi nastavu glazbe, dakle, kako djecu naučiti pjevati, kako  na instrumentu pratiti to 

dječje pjevanje kako s djecom slušati glazbu, kako  organizirati dječje glazbene igre, i, jasno, kako 

provoditi i neke druge aktivnosti za koje neki misle da su u razrednoj nastavi potrebne (npr. 

stvaralaštvo, sviranje i sl.). Da bi netko mogao naučiti   kako nečemu podučavati nekoga drugoga, 

mora prije toga sam znati to što kani podučavati. Problem je  metodike u tome  što pokušava riješiti 

pitanje  kako a da prije toga nije riješeno pitanje što. Jasno je da nastava metodike ne moţe imati 

smisla ako prije toga nije riješeno pitanje struke. Nije stoga čudno što smo u  metodikama mogli 

vidjeti sadrţaje koji, strogo uzevši, tamo ne spadaju, tj. sadrţaje koje su studenti trebali naučiti prije 

dolaska na nastavu metodike, u nekom drugom kolegiju.  

 Mala satnica nastave glazbe uvijek će i nuţno generirati opisane probleme dok god bude na 

snazi postojeća raspodjela. Stoga i rješenje nije moguće naći u okviru postojećega modela. Reći 

ćemo jasno i glasno: ako se nastava glazbe na studiju razredne nastave i predškolskoga odgoja ţeli 

                                                           
14

  Zbog  nejasnog iskazivanja sati – npr. ponegdje drugačije piše u tablicama, drugačije u opisima predmeta – nije bilo 

moguće točnije odrediti količinu nastavnoga vremena za glazbu pa smo prisiljeni govoriti o okvirima. 
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„dovesti u red,“  tj. ako se ţeli da buduće učiteljice i odgojiteljice dobiju  koliko-toliko suvislo 

glazbeno obrazovanje, potrebno je sasvim promijeniti način razmišljanja o toj nastavi i sasvim je 

reorganizirati.  

 

Kakva nastava glazbe na učiteljskim fakultetima? 

 

Umjesto odvojenih kolegija, umjesto „podjele rada“ na „teoriju,“ „glazbenu kulturu,“ 

„metodiku“ i, eventualno, još nešto,  

 

nastavu glazbe trebalo bi organizirati kao neku vrst skupne nastave (u izvornom značenju 

toga pojma
15

) u kojoj će se učiti sve: pjevanje, sviranje, slušanje glazbe i metodika.  

 

 Nije bitno kako će se kolegij zvati: glazbeni praktikum, glazbena radionica, glazbena 

nastava ili, jednostavno, glazba. Nastavnik koji je student(ic)e naučio pjevati pjesmu, učit će ih 

kako tu pjesmu pratiti na instrumentu. Sviranje će se pritom učiti na način amaterske upotrebe 

instrumenta, uz primjenu onoliko nota i teorije koliko je potrebno za rješavanje takvih, sasvim 

praktičnih zadataka.  Isti će nastavnik student(ic)e učiti slušati glazbu i uspostavljati predviĎeni 

slušni repertoar. Uz te aktivnosti nastavnik će davati konkretne metodičke upute o tome kako te 

radnje izvoditi u školi. Kao što smo rekli na početku,  

jedino što se, u danim okolnostima, moţe učiniti jest napuštanje svakog teoretiziranja, 

svakog „metodiziranja“  i osposobljavanje razrednih nastavnika da mogu suvislo otpjevati 

pjesmu i naučiti učenike da je isto tako suvislo otpjevaju, eventualno uz pratnju na 

instrumentu, da znaju odslušati „lakše“ glazbene komade i da to isto znaju naučiti učenike. 

Samo to treba učiti učitelje i to jednako na svim planom predviĎenim predmetima, nekom 

vrstom integrirane, skupne nastave pjevanja, sviranja, slušanja glazbe i metodike nastave 

glazbe. Voditi te predmete kao odvojene sadrţaje u danim je okolnostima pusti formalizam, 

kao što je  pusti formalizam u razrednu nastavu uvoditi elemente glazbene pismenosti, 

poznavanje nota, nekakva kvazistvaralaštva  i slične besmislice.  

 

To što se ovdje predlaţe i nije neka novost jer su pojedini opisani predmeti već sada 

postavljeni na taj način.  Neki prikazani glazbeni praktikumi  zapravo i nisu drugo do neka vrsta 

kombinacije glazbenoga opismenjivanja, „teorije,“ pjevanja i sviranja, dakle su skupna nastava, a 

neke  metodike  za koje smo kritički tvrdili da zapravo nisu metodike jer se u njima obraĎuju 

sadrţaji koji u metodiku ne spadaju, takoĎer su zapravo to isto: skupna nastava. Na takvo 

                                                           
15

  Skupna nastava, Gesamtunterricht  je pojam koji je u okviru reformskih pokreta u pedagogiji s kraja devetnaestoga i 

početka dvadesetoga stoljeća stvorio Bertold Otto, 1913.  Skupna nastava  dokida  podjelu na nastavne predmete i u 

središte nastave stavlja temu koja  se zatim promatra s različitih aspekata: povijesnog, geografskog, biološkog,  

matematičkoga.  Nepozvani dušebriţnici hrvatskoga jezika koji su ukinuli grupe i zamijenili ih skupinama pretvorili su 

tako „jezično nepoţeljnu“ grupnu nastavu  (koja je sasvim nešto drugo, tj. baš to što joj ime kaţe) u jezično poţeljnu 

skupnu, smetnuvši s uma da je povijest „nastavnica“ ţivota. 
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udruţivanje sadrţaja sastavljače programa i nastavnike  jednostavno je natjerala praktična potreba, 

tj. isti oni razlozi koje i mi navodimo – bili oni toga svjesni ili ne. 

Imalo bi smisla da se učitelji(ce) i odgajateljice glazbeno opismene, ali tako da to bude prava 

glazbena pismenost a ne neko formalizirano učenje tzv. teorije kao što je predviĎeno u nekim 

programima. To opismenjivanje trebalo bi izvesti po metodici početne  nastave solfeggia, po metodi 

relativne intonacije, po grupama ne većim od dvadesetak studenata i s trajanjem od barem dvaju 

semestara. Takva je stvar stručno izvediva i opismenjivanje bi imalo smisla jer bi se mogla postići 

razina koja bi  za konkretnu svrhu bila dovoljna.  

 Posebno je vrijedno pjevanje u zboru. Bilo bi vrlo korisno da svaki studij ima pjevački zbor i 

da pjevanje u zboru bude obveza studenata tijekom cijelog studija, ili barem tijekom njegova većeg 

dijela.  

Bilo bi, naravno, i te kako dobro kad bi postojala mogućnost osnivanja nekog instrumentalnog 

ansambla, što spominjemo samo zato što se nešto slično predviĎa u jednom programu, premda je 

takva mogućnost zapravo sasvim nerealna. 

Glazbena nastava na studiju razredne nastave mogla bi se dakle svesti na tri do četiri kolegija 

i to na: 

- glazbeno opismenjivanje,  

- glazbeni praktikum (glazba, glazbena radionica, glazbena nastava, glazba) 

- slušanje glazbe,   

- zbor. 

Sve je ostalo nerealno i stručno nezasnovano. 

Za nabrojane predmete trebalo bi, jasno, izraditi  suvisle programe. Predmeti Glazba s 

praktikumom, Glazba u integriranom kurikulu, Poznavanje glazbenog jezika, Glazbena slušaonica i 

Zborno pjevanje  na osječkom studiju, dobri su primjeri za to kako bi ti programi trebali izgledati. 

 

 

Izbor nastavnika glazbe na studijima razredne nastave 

 

Kao što smo gore objasnili, studij glazbe na studiju predškolskoga odgoja i razredne nastave 

nije i ne moţe biti (sveučilišni) umjetnički, nego jest i moţe biti samo stručni studij. Nije to neka 

paušalna, arbitrarna ili nečija samovoljna tvrdnja. To je činjenica koja proizlazi iz logike struke. 

Ako studij nije umjetnički onda, jasno, ni nastavnici ne moraju (premda mogu) biti 

umjetnici. Za tu su nastavu potrebni nastavnici s glazbeno-pedagoškim usmjerenjem, nastavnici 

koji, prije svega, razumiju sustav općeg odgoja i obrazovanja,  koji  razumiju pedagoški smisao 

glazbene nastave u tom odgoju i obrazovanju, nastavnici, nadalje, koji poznaju metodiku te nastave, 

tj. nastavnici koji znaju obraditi pjesmu, koji znaju voditi proces glazbenoga opismenjivanja, voditi 

slušanje glazbe i dati elementarnu poduku iz instrumenta, uz, jasno, sve drugo što zahtijeva 

visokoškolsko obrazovanje nastavnika.  Da glazbeni umjetnici (uglavnom instrumentalisti), ne samo 

da nemaju takvih znanja i vještina, nego da mogu tu vrst glazbene nastave posve pogrešno shvaćati, 

paradigmatičan je upravo primjer  na koji se aludira naslovom ovoga rada i koji je, nota bene, 

posluţio kao povod njegovu pisanju. 
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Takvi bi se nastavnici morali birati po znanstvenoj, glazbeno-pedagoškoj, a ne po 

umjetničkoj liniji. Znanstvena, pak,  linija podrazumijeva glazbenopedagoške kompetencije  

(doktorat iz /glazbene/ pedagogije) i relevantnu stručnu i znanstvenu djelatnost.  

Ne ţeli se reći da se glazbeni umjetnici ne bi mogli pojaviti kao nastavnici. Oni bi to mogli, 

ako  njihova stručna i znanstvena djelatnost na području (opće) glazbene pedagogije pokazuje  

glazbeno-pedagošku (ne umjetničku!) kompetenciju. I takvi bi se nastavnici – po logici 

očekivanoga posla – morali birati po liniji glazbene pedagogije (jer kao umjetnici nemaju što raditi). 

Osnovni kriterij njihova izbora bio bi, dakako, njihov stručni i znanstveni rad na području glazbene 

pedagogije. Bilo bi prihvatljivo  da se takvom nastavniku njegova umjetnička djelatnost (ako je 

relevantna) prizna kao ekvivalent doktoratu iz glazbene pedagogije. 

 

 

Facit 

 

 Ovo nije bila analiza programa glazbene nastave na učiteljskim fakultetima. Tekstovi koje 

smo citirali posluţili su nam da bismo potvrdili tezu kako gazbeno obrazovanje budućih vrtićkih 

odgojiteljica i učiteljica razredne nastave nije zadovoljavajuće. Iznijeli smo razloge toga stanja i 

pokušali predloţiti rješenje koje nam se u postojećim uvjetima satnice čini jedino mogućim. Inače, i 

te kako bi se „isplatilo“ analizirati nastavne programe glazbe na studijima predškolskoga odgoja i 

razredne nastave. Takva  analiza, koja bi morala posebnu paţnju posvetiti analizi literature za 

pojedne predmete, pokazala bi da gotovo nijedan predmet nije postavljen kako treba, da su tekstovi 

puni općih mjesta, fraza i tvrdnja bez  stvarnoga pokrića. To se odnosi na sve elemente programa: 

na satnice, na ECTS bodove, na ciljeve, na sadrţaje (njih smo prikazali!),  na popise literature, i – 

osobito – na kompetencije. 

 U tvrdnji s početka rada da su razredni učitelji najslabija karika u glazbenopedagoškom 

lancu, rečeno je da  tome nisu krivi nastavnici glazbe na nastavničkim fakultetima nego skučeni 

nastavni plan te priroda predmeta. Ovdje ćemo korigirati ovu tvrdnju pa to okrenuti ovako: 

nastavnici glazbe na nastavničkim fakultetima u postojećim uvjetima, dakle, s postojećim brojem 

sati, i s postojećom koncepcijom studija doista ne mogu učiniti ništa više nego što čine (pustimo sad 

i neke subjektivne okolnosti, neka nesnalaţenja, neka zaposlenja radi zaposlenja, poneku stručnu i 

glazbenopedagošku nekompetentnost, eventualnu nemotiviranost i sl.) Ali, ako kaţemo da nastavni 

programi ni koncepcija  studija nisu dobri, onda  nastavnici ne mogu biti osloboĎeni  krivnje za 

stanje,  jer se ne očekuje da će netko izvana a ne oni sami izraditi kvalitetne nastavne programe i 

osmisliti sustav. Jedna ozbiljna glazbenopedagoški argumentirana rasprava o nastavi glazbe na 

studiju predškolskoga odgoja i razredne nastave, pa zatim i izrada jasne koncepcije i  stručno i 

pedagoški korektnih nastavnih programa tek se očekuje. Kao što smo pokazali samo na jednom, 

sadrţajnom segmentu programa, postojeći koncept i postojeći programi nisu tome ni blizu. 

 

        

 

 

 


