
 

SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU 

UČITELJSKI FAKULTET  

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij 
 

Ocjenjivanje i vrednovanje učenika mlađe školske dobi  

u nastavi glazbene kulture 

 

DIPLOMSKI RAD 

Predmet: Metodika glazbene kulture 

Mentor: izv. prof. mr. sc. Antoaneta Radočaj-Jerković 

Sumentor: dr. sc. Jasna Šulentić Begić  

Student: Katarina Živković 

Matični broj: 1778 

Modul: A, razvojni smjer 



TEORIJA 

Vrednovanje: 

 

• 1) praćenje 

• 2) provjeravanje 

• 3) ocjenjivanje: 

                  a) brojčano ocjenjivanje 

                  b) opisno ocjenjivanje 



Cilj nastave glazbene kulture: 

• uvođenje učenika u glazbenu kulturu 

• upoznavanje osnovnih elemenata glazbenog jezika 

• razvijanje glazbene kreativnosti 

• uspostavljanje i usvajanje vrijednosnih mjerila za procjenjivanje glazbe 

• razvijanje glazbene kreativnosti učenika 



Nastavna područja glazbene kulture u razrednoj nastavi: 

• pjevanje 

• slušanje 

• sviranje 

• elemenati glazbene kreativnosti/glazbene igare 



ISTRAŽIVANJE 

Vrijeme istraživanja:  
• od ožujka do svibnja 2013. godine  

 

Mjesto istraživanja: 
• osnovne škole u različitim mjestima 

  

Cilj istraživanja:   

 • uvidjeti način na koji se provodi praćenje i vrednovanje učenika u nastavi glazbene 

kulture u primarnom obrazovanju  



 

Istraživačka pitanja: 

• Koja područja nastave glazbene kulture učitelji najviše preferiraju, tj. koje 

područje smatraju da je najvažnije?  

• Kako provode nastavu glazbe?  

• Kako provode ocjenjivanje učenika?  

• Što smatraju da je važno u ocjenjivanju pojedinog nastavnog područja?  

• Što očekuju od učenika na nastavi glazbene kulture? 

  

 



Postupci i instrumenti istraživanja: 

 

• sustavno promatranje / dnevnik istraživanja nastave glazbene                                     

kulture u 1., 2., 3. i 4. razredu 

 

• anketiranje / anketni upitnik 



ANALIZA PODATAKA 



Rezultati i analiza anketnog upitnika 

 



Grafikon 1: Elementi ocjenjivanja u imeniku ispitanika 



Grafikon 2: Najvažnija područja glazbene kulture 



Grafikon 3: Nastavna sredstva i pomagala kojima se koriste učitelji 



Grafikon 4: Raspored sjedenja u učionici 



Grafikon 5: Način ocjenjivanja 



Grafikon 6: Najčešće ocjene u nastavi glazbene kulture 



Grafikon 6: Skupno ili individualno ocjenjivanje učenika u nastavi glazbene kulture 

 



Grafikon 6: Pjevanje teksta pjesme napamet 

 



Grafikon 7: Trebaju li učenici imati razvijene glazbene sposobnosti za izvrsnu ocjenu 

 



Analiza dnevnika praćenja nastavnih sati  

Zapažanja: 

 

• najvažnije nastavno područje za ispitanike 

• način organiziranja nastave  

• način provedbe ocjenjivanja učenika  



ZAKLJUČAK 

• učiteljima nije poznato koliko učenik mora znati za   

  određenu ocjenu → najčešća ocjena je izvrstan 

• učitelji → nesigurni u svoju kompetentnost → ne trude se razvijati 

glazbene sposobnosti svojih učenika 

• nastavno područje pjevanja → središnja aktivnost 

• potrebna reorganizacija nastave → slušanje glazbe i glazbene igre  
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