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Kod nas je već oduvijek (to: oduvijek uzimam od 1950-ih) bilo tako da  svi sve znaju o 

glazbenoj nastavi (u općeobrazovnoj školi, osnovnoj i gimnaziji) pa su se u pitanja koncepcije, 

ciljeva i zadataka, oblikovanja nastavnih planova i  programa, pisanja i recenziranja 

udžbenika, obrazovanja nastavnika, izrade Nacionalnoga okvirnoga kurikuluma upuštali zvani 

i nezvani stručnjaci i „stručnjaci,“ ljudi bez relevantnoga  glazbenopedagoškog obrazovanja, 

ali, istovremeno, a možda upravo i zbog toga, uvjereni u svoju kompetentnost. U području su 

godinama vladali voluntarizam i improvizacija, koji dokazuju samo to da se ono duboko 

podcjenjivalo:  što se tu, uostalom, ima znati!? Pa valjda je logično da djeca u osnovnoj školi 

uče note i glazbenu teoriju (koja to, naime, teorija, nije), da sviraju na dječjem instrumentariju 

(za koji se misli da je Orffov, a nije!), da pjevaju („narodne“) pjesme, da „stvaraju“ glazbu, 

da, dakle, „aktivno muziciraju“ jer  glazbena nastava,  kako se pisalo po nastavnim 

programima i nekim glazbenopedagoškim (!?) tekstovima,  (treba da) budi i jača estetske i 

patriotske osjećaje,  razvija osjećaj pripadnosti kolektivu,  razvija ponos pripadanja zajednici 

bogatog narodnog stvaralaštva,  razvija osjećaj radosti, pojačava socijalna čuvstva,  razvija 

patriotizam, smisao za discipliniranost, za rad u zajednici,  osjećaj osobne odgovornosti za 

uspjeh kolektiva, razvija stvaralačke  i izražajne sposobnosti, smisao za zajedničko 

muziciranje,  interes i poštovanje prema kulturnim vrijednostima, pomaže odgoju 

internacionalizma,  razvija ljubav prema vlastitoj zemlji, razvija emocionalnost,  pomaže 

reguliranju i oslobaĎanju motorike,  razvija estetski način mišljenja,  formira učenikovu 

društvenu i moralnu svijest,  da uči cijeniti rad umjetnika,  razvija pravilan izgovor, razvija 

pravilno disanje,  razvija sposobnost izražavanja glazbe pokretima „oplemenjuje,“ „pomaže 

razvoju  njihove ličnosti,“ razvija smisao za stvaralaštvo,“ (v. Rojko, 1996, 28) … itd., itd. 

Kad bi takve stvari i bile posao glazbene nastave – što nisu! – nismo ni primjećivali da u 

predviĎenim „glazbenim aktivnostima“  nema glazbe jer se sve odvija na prizemnoj razini 

dječje glazbene nepismenosti i primitivne  igre s jednostavnim, prije zvukovnim nego 

glazbenim elementima, tj.  to nismo uzimali u obzir, kao što nismo uzimali u obzir ni to da se s 

jednim satom tjedne nastave ne može takvim „svaštarskim“ modelom  aktivnoga  muziciranja 

postići ništa: ne mogu se djeca glazbeno opismeniti („naučiti note“) sve kad bi to i bilo 

potrebno, ne  mogu naučiti svirati, ne  mogu ništa glazbeno suvislo „stvoriti“ (to posljednje, 

jasno, ni s eventualnom većom satnicom), a pogotovo ne mogu postići sve to zajedno.   

 Jednako se tako smatralo, i još se uvijek smatra normalnim da se nastava glazbe u 

gimnazijama i eventualno ostalim srednjim školama (gdje je ima) svede na povijest glazbe 

prema  ultrakonzervativnom dijakronijskom modelu s prevladavajućim verbalizmom, kojega 

je posljedica učenje mnoštva podataka o glazbi i glazbenim pojavama i gotovo potpuni 

izostanak upoznavanja glazbe. Kad bi naučio sve ono što model predviĎa – o operi, na primjer 

–  učenik bi znao kad je i pod kojim uvjetima opera nastala, tko je skladao  prvu a tko zadnju 

operu, koliko je opera skladao ovaj, koliko onaj skladatelj i koje su to opere (možda čak i 

sadržaje /radnje/ nekih od njih), što je s operom učinio Gluck, što, recimo, Mozart, a što 
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Wagner, zašto se Beethovenov  Fidelio  ne smatra  uspjelom operom, zašto se o Verdijevom 

orkestru gotovo posprdno govori kao o „velikoj gitari,“  što je „operni realizam“ a što, opet,  

„verizam,“ … itd., itd.  Model je ravnodušan spram činjenice da učenik, koji sve to zna, ne 

poznaje ni jedne operne arije, ni pola uvertire, o nekoj većoj količini operne (i svake druge) 

glazbe da ne govorimo!  

Unatoč takvom, površnom gledanju na (neprofesionalnu) nastavu glazbe, godinama smo 

po nastavnim programima i ponekim, doduše, rijetkim glazbenopedagoškim tekstovima 

ispisivali pretenciozne ciljeve i zadatke. O tome sam pisao još tamo 1993. ali  i kasnije.  U 

tekstu  Ciljevi  i  zadaci  glazbene  nastave  u općeobrazovnoj školi (Rojko, 1996, 26-34)  

naveo sam 72 (sedamdeset dva) zadatka (od kojih sam neke gore citirao) iz naših nastavnih 

programa svrstavši ih u tri kategorije, tj. u (1) stručno glazbene ili izravne, (2) neizravne, i (3) 

neglazbene zadatke glazbene nastave. Konstatirao sam (1) da tek mali dio zadataka odgovara 

kriteriju operativnosti, (2) da su mnogi trivijalni, (3) mnogi deklarativni, (4) neki (da su) lišeni 

svakoga smisla, i da (5) neki  jednostavno ne pripadaju glazbenoj nastavi (Ibid., 26-30). U 

zaključku toga teksta stoji sljedeće: „Prvo, zadaci se u nastavnim programima u velikoj mjeri 

ponavljaju, tj. prepisuju iz programa u program i od autora do autora čineći tako u nekim 

elementima prepisivački kontinuitet čak od početka stoljeća pa i od ranije. Drugo, ni u jednom 

nastavnom programu nije učinjeno svjesno i teorijski prihvatljivo razlikovanje ciljeva od 

zadataka: iste formulacije jednom označuju cilj a drugi put  zadatak. Treće, u gotovo svim 

nastavnim programima, primjećuje se sklonost opširnom navoĎenju zadataka kao da njihova 

kvantiteta jamči kvalitetu. Pokazuje se, meĎutim, da u nabrajanju zadataka ne samo da ima 

mnogo redundancije nego se većina njih uopće ne može smatrati zadacima. Formulacije 

zadataka i njihov velik broj upućuju na zaključak kako oni i nisu upućeni onima kojima bi 

trebalo da budu upućeni, dakle, učiteljima, nego nekome tko odlučuje o sudbini predmeta i 

koga treba uvjeriti u opravdanost glazbenog odgajanja učenika. Za jedan broj zadataka 

karakteristična je deklarativnost lišena svake praktične vrijednosti, za mnoge ekstrinzičnost, za 

gotovo sve pomanjkanje svake operativnosti, za mnoge trivijalnost, a za neke pomanjkanje 

svakoga smisla! Mnoge formulacije ne označuju ni cilj ni zadatke jer se jednostavno odnose 

na sadržaj ili pak na način rada. Četvrto, velik broj zadataka predstavlja lažne, neglazbene, 

ekstrinzične zadatke koji u predmet uopće ne spadaju. Što je to tako, razlozi su dvojaki: ili je 

riječ o zastupanju nekih estetskih načela temeljenih na teoriji odraza, ili pak o potpunom 

pomanjkanju estetičkog promišljanja problema. Upravo je zato s prodorom estetike u to 

područje, u novije vrijeme počelo razbijanje ustaljenih predrasuda i glazbeno-didaktičkih 

stereotipa o pomoći putem glazbe“ (ibid., 33-34). 

 

Nažalost, primjedbe iz gornjeg navoda o deklarativnim, neoperativnim, trivijalnim, 

lažnim, neglazbenim, ekstrinzičnim zadacima, mogu se primijeniti i na  NOK, u kojem  to sad   

više nisu zadaci nego isto takve, deklarativne, neoperativne, trivijalne, lažne, neglazbene, 

ekstrinzične  i, iznad svega, bombastične kompetencije maskirane  „kurikulumskom“ 

terminologijom.  

 

 Godine 2006. dogodio se HNOS, odnosno, dogodio se novi program nastave glazbe u 

osnovnoj općeobrazovnoj školi u okviru projekta HNOS-a. Taj novi, otvoreni program 

(model) glazbene nastave osloboĎen je svih, godinama ponavljanih „ciljeva“ i „zadataka,“ 

zapravo demagoških fraza o navodnim učincima glazbene nastave (od kojih se, jasno, nije 

ostvarivalo ništa), i kao cilj odredio jedinu stvar koja je tu logična, tj. da je cilj glazbene 

nastave u općeobrazovnoj školi  uvođenje učenika u glazbenu kulturu, koje će se (uvoĎenje) 

dogoditi metodički dobro voĎenim slušanjem i upoznavanjem glazbe. Količina se aktivnoga 



Rojko, P. Nacionalni okvirni kurikulum (NOK) i glazbena nastava. Tonovi, 65, 2015, 30 (1) 

 

51 

 

muziciranja u tom modelu sasvim prepušta nastavniku – to je ta otvorenost modela – u skladu 

s dvama načelima na kojima model počiva:  psihološkim  s jedne, i kulturno-estetskim, s druge 

strane. Kulturno-estetsko načelo kaže upravo to što smo već rekli:  cilj je (ili zadatak) 

glazbene nastave uvesti učenika u glazbenu kulturu. Škola ne može i ne smije biti imitacija 

kulturno-umjetničkog društva (KUD-a) u kojemu je bitno samo da se pjeva, svira, „muzicira,“ 

„komponira/'stvara'/“ – ali nije bitno kako. Ali, budući da učenici uglavnom žele pjevati i 

svirati –  za to su intrinzično motivirani – nastavnik će im, prema  psihološkom načelu, (i)  za 

to dati prilike svjestan činjenice  da to radi isključivo iz „psiholoških“ razloga jer je glazbena 

korist takvih pseudoglazbenih  aktivnosti vrlo mala, ako će je uopće biti! 

I, to je uglavnom, sve što se o ciljevima i zadacima glazbene nastave (iliti 

kompetencijama) u osnovnoj školi ima reći – ako se uzme u obzir  sve što pritom treba uzeti u 

obzir, tj.: 

1. da glazbena nastava ima samo jedan sat tjedno, pa, prema tome, 

2. da „svaštarski“ model aktivnoga muziciranja (u razredu) nema nikakva izgleda na uspjeh 

3. da nikakvo stručno ulaženje u područje glazbene pismenosti u uvjetima općeobrazovne 

škole nije moguće (ako se ima  barem približna slika o tome što je glazbena pismenost, a što 

besmisleno formalističko „teoretiziranje,“ zapravo: verbaliziranje bez pokrića)  

4. da nastavu glazbe u razrednoj nastavi (u prvim trima razredima) vode glazbeno 

nekompetentne učiteljice  

5. da je učenje glazbe specifično po tome što se gotovo sve što treba naučiti, može i mora 

naučiti u školi pod izravnim vodstvom nastavnika (ta specifičnost izravno ukazuje na 

suvišnost udžbenika, zapravo „udžbenika,“  ali u taj problem u ovom tekstu nećemo ulaziti) 

Aktualni je  program nastave glazbe za osnovnu školu dobar i njega u ovim novim 

reformskim zahvatima (proljeće 2015.) ne treba dirati. On je, prije svega, realan jer uzima u 

obzir sve spomenute okolnosti, on je moderan po tome što je  otvoren, on pruža kreativnom 

nastavniku  sve mogućnosti za kreativno vođenje nastave.
1
  

Nakon HNOS-a dogodio se NOK – nacionalni okvirni kurikulum, za koji se u uvodu 

kaže da je   „temeljni dokument koji odreĎuje sve bitne sastavnice odgojno-obrazovnoga 

sustava od predškolske razine pa do završetka srednjoškolskoga odgoja i obrazovanja“ (NOK, 

9) u kojemu su  „definirane temeljne odgojno-obrazovne vrijednosti, zatim ciljevi odgoja i 

obrazovanja, načela i ciljevi odgojno-obrazovnih područja, vrjednovanje učeničkih 

postignuća te vrjednovanje i samovrjednovanje ostvarivanja nacionalnoga kurikuluma“ 

(NOK, 9). Kaže se, dalje, da je njegovo temeljno obilježje „prelazak na kompetencijski sustav 

i učenička postignuća (ishode učenja) za razliku od (do)sadašnjega usmjerenoga na sadržaj“ 

(Ibid., 9),  on je „polazište za izradbu nastavnih planova, odnosno definiranje optimalnoga 

opterećenja učenika, te izradbu predmetnih kurikuluma temeljenih na razraĎenim 

postignućima odgojno–obrazovnih područja“ (Ibid., 9), on je  „dokument“  koji nas, „poziva 

da počnemo na drugačiji način razmišljati o nastavi i školi: donosi izazove za učenje i 

poučavanje, planiranje i ostvarivanje nastave, kao i za cjelokupnost školskoga rada“ (Ibid., 

10).  

Što se nastave glazbe tiče, ništa od navedenoga nije točno. 

 

                                                           
1 Ono što bi u nastavi glazbe u osnovnoj školi svakako trebalo promijeniti jest status zborskog pjevanja i orkestra 

(tamburaškog, ili nekog drugog). Te aktivnosti koje se sada tretiraju kao  izvannastavne, trebalo bi pretvoriti u 

izborne.  Razlog što to spominjemo u fusnoti, premda je riječ o važnoj stvari, jest taj što ovaj tekst nije 

namijenjen razradi te teme. 
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 NOK odreĎuje sedam odgojno-obrazovnih područja:  

 

1. jezično-komunikacijsko 

2. matematičko 

3. prirodoslovno 

4. tehničko i informatičko 

5. društveno-humanističko 

6. umjetničko 

7. tjelesno i zdravstveno, 

 

  te četiri odgojno-obrazovna  ciklusa „za stjecanje temeljnih kompetencija“   

 

Ciklusi 1. 2. 3. 4. 

 I., II.,  

III. i IV. r. 

o. š. 

V. i  

VI. r. 

o. š. 

VII. i  

VIII. r. 

o. š. 

I. i II. r. srednjih strukovnih  

i umjetničkih škola, odnosno,  

sva četiri razreda gimnazija.  

 

 U ovom prikazu mi ćemo se ograničiti na 

 

 

Šesto, umjetničko područje 

 

Kao uvod u područje,  NOK donosi poduži, „opće-umjetnički,“   vrlo redundantan tekst, pun 

(praznih) i sasvim suvišnih fraza i voluntarističkih tvrdnji, tekst  u kojemu se nadugačko i 

naširoko lamentira o svrsi umjetničkoga područja, u kojemu se obećavaju brda i doline, tekst 

koji su sastavili autori koji kao da nikad nisu vidjeli ni jedan nastavni sat ni prisustvovali 

nijednoj osnovnoškolskoj priredbi. To je tekst koji je nastao u nekoj vrsti virtualnog, 

kvazipedagoškog laboratorija, bez ikakve veze sa stvarnošću.  Navodimo ga u cjelini jer je, s 

ovog ili onog aspekta sporna gotovo svaka rečenica (osim onih koje navode neki objektivan 

podatak, npr. što sve pripada području). 

„Svrha je umjetničkoga područja osposobiti učenike za razumijevanje umjetnosti i za aktivan 

odgovor na umjetnosti svojim sudjelovanjem, zatim za učenje različitih umjetničkih sadržaja i 

razumijevanje sebe i svijeta pomoću umjetničkih djela i medija te za izražavanje osjećaja, 

iskustava, ideja i stavova umjetničkim aktivnostima i stvaralaštvom. Umjetničko odgojno-

obrazovno područje čine Vizualne umjetnosti i dizajn, Glazbena kultura i umjetnost, Filmska i 

medijska kultura i umjetnost, Dramska kultura i umjetnost te Umjetnost pokreta i plesa. 

Umjetnosti doprinose osobnomu doživljaju i razumijevanju svijeta, oblikuju uvjerenja, 

stavove i svjetonazore, pokreću osjećajnost, pojačavaju ranija iskustva, razvijaju kritičku 

svijest i omogućuju viziju drugačijega svijeta. 

Umjetnostima se potiče propitivanje, istraživanje, pročišćavanje, povezivanje i 

izražavanje ideja, osjećaja i iskustava u likovnomu djelu ili uratku, glazbi, filmskomu i 

medijskomu stvaralaštvu, govornomu i izričaju, gesti, pokretu i plesu. 

Izražavanje putem kreativnog procesa pridonosi djetetovu cjelovitu razvoju: višestrukoj 

inteligenciji, kreativnomu i simboličkomu mišljenju, izražajnim i praktičnim oblikovnim 
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sposobnostima te osobnosti. TakoĎer potiče samopouzdanje, ustrajnost, samodisciplinu, 

spontanost i želju za slobodnim istraživanjem, razvija pozornost, koncentraciju, osjetljivost za 

mjeru i cikličnost te pospješuje sposobnost samoizražavanja i kritičkoga mišljenja. 

Umjetnička djela i stvaralačke aktivnosti doprinose oblikovanju identiteta učenikâ, 

jačanju njihova integriteta i samopoštovanja te stvaranju kulturne i ekološke svijesti. Odgoj i 

obrazovanje za umjetnost i pomoću umjetnosti stvara kreativne pojedince koji aktivno 

sudjeluju u oblikovanju kulture svoje neposredne i šire okoline. 

Umjetnosti u odgoju i obrazovanju doprinose umnomu, osjetilnomu, osjećajnomu, 

društvenomu, tjelesnomu, duhovnomu i kreativnomu razvoju učenikâ, omogućuju pove-

zivanje učeničkih individualnih znanja, spoznaja i iskustava s drugim odgojnoobrazovnim 

područjima te njihovo integriranje u šire društvene i kulturne vrijednosne sustave i 

svjetonazore. 

Učenjem pomoću umjetnosti, upoznavanjem i korištenjem različitih izvora podataka, 

umjetničkih jezika, tehnoloških postupaka, načina izražavanja i komunikacijskih tehnologija, 

stvaranjem vlastitih umjetničkih ostvaraja, sudjelovanjem u umjetničkim aktivnostima, 

odgovorom na umjetnička djela i stvaralaštvo te na umjetničke ostvaraje drugih učenika, 

učenike se osposobljava za istraživanje različitih komunikacijskih putova prema drugim 

sadržajima, ljudima i kulturama. 

Odgoj pomoću umjetnosti i za umjetnost bitno pridonosi oblikovanju osobnih te 

društvenih i 

kulturnih uvjerenja i svjetonazora, stvaranju osobnoga i društvenoga, nacionalnoga i 

europskoga kulturnoga identiteta te stjecanju univerzalnih humanističkih vrjednota, poštivanju 

razlika meĎu ljudima i kulturama, razvijanju empatije, suradnje, solidarnosti te osobne, 

društvene i kulturne odgovornosti. 

Umjetničko područje senzibilizira učenike za kulturu i kulturna dogaĎanja u široj 

društvenoj zajednici, za razumijevanje i očuvanje kulturne baštine, kako one koju čine 

autorska umjetnička djela tako i one koju čine oblici tradicijske kulture i umjetnosti, za 

odgovoran odnos prema prirodi i njezinim bogatstvima te za kreativnost u svakodnevnomu 

životu. Ono je u meĎupovezanosti s ostalim odgojno-obrazovnim područjima, a stečena 

znanja i vještine te ovladavanje jezicima umjetnosti osposobljavaju učenike za učinkovitu 

svakodnevnu javnu, poslovnu i privatnu komunikaciju, za cjeloživotno učenje i za uspješno 

sudjelovanje na tržištu rada. 

Umjetničko odgojno-obrazovno područje podijeljeno je u šest polja. Pet polja odnose 

se na zasebne vrste umjetničkoga izraza i učeničkoga stvaralaštva, dok je prvo polje 

sjedinjujuće i odnosi se na zajedničke, sukladne i nadopunjujuće odgojno-obrazovne 

djelatnosti u poljima obuhvaćenima ovim odgojno-obrazovnim područjem. Sukladno općim 

postignućima navedenima u prvomu polju te općim ciljevima odgojno-obrazovnoga područja 

učenička se postignuća u svim drugim poljima dalje razraĎuju prema posebnostima 

umjetničkoga izraza na koji se odnose“ (NOK, 152-153). 

 

  Kao što se  vidi, umjetnosti „doprinose,“  i „pridonose,“  „potiču“  i „pospješuju,“  

„senzibiliziraju,“ „omogućuju“ i  „osposobljavaju,“ pa onda opet „pridonose“ i „potiču,“ 

„senzibiliziraju,“ „osposobljavaju,“ … Bombastičnih tvrdnji (želja, obećanja, pretpostavki, 

slutnja, nagaĎanja) čemu sve pridonose umjetnosti koliko hoćete! Moglo ih je biti  više, da su  

sastavljači imali više mašte.  

Sasvim je jasno da u pozadini takvih poruka ne stoji nikakva namjerna estetička 

koncepcija, a  nenamjerna je i te kako vidljiva:  u porukama ima mnogo ždanovštine, one su 

zapravo varijanta socijalističkoga realizma po kojemu je „umjetnost subjektivni odraz 
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objektivne stvarnosti,“ a umjetnici „inženjeri ljudskih duša,“ (u školi su to nastavnici),  da je 

to onaj način „estetskoga“ i „estetičkoga“ razmišljanja  kojemu je umjetnost – ako nije 

subjektivni odraz objektivne stvarnosti –  l'art pour l'art i esteticizam kako se to davno tvrdilo 

u sovjetskoj i todorpavlovskoj estetici –  jer  nije smisao umjetnosti u njoj samoj –  nego u 

tome da, eto, „doprinosi,“ „pridonosi,“ „senzibilizira,“ „omogućuje“ „potiče,“  

„osposobljava.“ „Glazba kao socijalna funkcija srodna je onoj prijevari, onom 

prevarantskom obećanju sreće, koje (obećanje)   na mjesto sreće stavlja samo sebe
2
“ (Th. A. 

Adorno). 

Ali, napokon, sasvim jednostavno, da ne kažemo prizemno, pitamo se što se od svega 

toga stvarno dogaĎa, ili će se, nakon ovog „kopernikanskog obrata“ dogaĎati u školi?  Na 

kraju krajeva, nešto što se možda može postići u nekom umjetničkom području, ne može se 

postići u nekom drugom, pak, je takav, uopćeni tekst, takvo  „sjedinjujuće polje“ sasvim 

suvišno. Kako se to, na primjer, glazbom može poticati  „propitivanje, istraživanje, 

pročišćavanje, povezivanje i izražavanje ideja, osjećaja i iskustava …“ ili, kako se  u glazbi  

„stvaranjem vlastitih umjetničkih ostvaraja (sic!),  sudjelovanjem u umjetničkim 

aktivnostima, odgovorom (…) na umjetničke ostvaraje (!) drugih učenika (ist. P. R.),  

učenike (…) osposobljava za istraživanje različitih komunikacijskih putova prema drugim 

sadržajima, ljudima i kulturama,“ sve je prije nego jasno. 

Što se nastave glazbe tiče, u tom bismo tekstu jedva pronašli koju korisnu, relevantnu, 

rečenicu ili tvrdnju.  

 U NOK-u se  dalje navode odgojno-obrazovni ciljevi područja u kojima se kaže: 

„Učenici će: 

 razviti zanimanje, estetsko iskustvo i osjetljivost te kritičnost za vizualnu, glazbenu, 

filmsku, medijsku, govornu, dramsku i plesnu umjetnost i izražavanje 

 usvojiti temeljna znanja i pozitivan odnos prema hrvatskoj kulturi i kulturama drugih 

naroda, prema kulturnoj i prirodnoj baštini te univerzalnim humanističkim 

vrijednostima 

 upoznati i vrednovati umjetnička djela različitih stilskih razdoblja 

 uočiti zakonitost razvoja umjetničkoga izraza u meĎupovezanosti s razvojem 

povijesnoga slijeda, filozofske misli i znanosti 

 steći osnove pismenosti u svim umjetničkim područjima 

 razviti komunikacijske vještine putem umjetničkoga izraza 

 izraziti i oblikovati ideje, osjećaje, doživljaje i iskustva u svim umjetničkim 

područjima i oblicima te pritom osjetiti zadovoljstvo stvaranja 

 upoznati, rabiti i vrednovati različite izvore podataka, medije, tehnološke postupke 

načine izražavanja za oblikovanje i predstavljanje umjetničkih iskaza 

 istraživati različite materijale, sredstva i sadržaje umjetničkoga izraza 

 steći razumijevanje i osobnu odgovornost za stvaralački proces te moći kritičkim 

procijeniti vlastiti izraz i iskaz drugih 

 razviti samopoštovanje, samopouzdanje i svijest o vlastitim sposobnostima te 

mogućnostima njihova razvoja stvaralačkim aktivnostima 

 razviti opažanje pomoću više osjetila, koncentraciju, sklonosti, radoznalost, 

spontanost, samostalnost i društvene vještine te, na temelju toga, razvijati 

individualnost i samosvojnost i želju za cjeloživotnim učenjem 

                                                           
2
 Musik als soziale Funktion ist dem Nepp verwandt, schwindelhaftes Versprechen von Glück das anstelle des 

Glücks sich selber instaliert.“ 
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 razviti praktično-radne vještine i kulturu rada samostalnim i skupnima oblicima 

umjetničkih aktivnosti i učeničkoga stvaralaštva, što će moći primijeniti u 

svakodnevnomu životu 

 razviti suradničke odnose i empatiju u zajedničkim aktivnostima i stvaralačkomu radu 

s vršnjacima, naročito onima s posebnim potrebama 

 razviti pozitivan stav i skrb za estetiku i kulturu životne okoline te aktivno sudjelovati 

u kulturnomu životu zajednice.“ (NOK, 153-154)  

 

Slijede „očekivana učenička postignuća po obrazovnim ciklusima“ najprije općenito, za 

umjetničko područje u cjelini, za „sjedinjujuće polje,“ a zatim grupirano po sljedećim 

točkama.  

 

1. Opažanje i doživljavanje umjetničkog stvaralaštva i aktivnosti te estetskih vrijednosti 

(percepcija i recepcija) 

2. Sudjelovanje u umjetničkom stvaralaštvu i aktivnostima (stvaranju ili produkciji te 

izvoĎenju ili reprodukciji) 

3. Komunikacija, socijalizacija i suradnja umjetnošću, dizajnom i medijima 

4. Razumijevanje i vrednovanje umjetničkoga stvaralaštva i aktivnosti 

 

po kojima se „razraĎena“ postignuća, (poput kontrapunktskih „vrsta“) ponavljaju za svako od 

„pet polja umjetničkoga izraza i učeničkoga stvaralaštva,“ tj. za   vizualne umjetnosti i dizajn, 

glazbenu kulturu i umjetnost, filmsku i medijsku kulturu i umjetnost, dramsku kulturu i 

umjetnost te umjetnost pokreta i plesa,  posebno. 

Obogaćene za još jednu (točka 2) (poput treće „vrste“ u Lučićevom Kontrapunktu), točke  

su na područje glazbene nastave „transponirane“  ovako: 

 

1. Opažanje, doživljavanje i prihvaćanje glazbene umjetnosti i stvaralaštva (percepcija i 

recepcija) 

2. Ovladavanje sastavnicama glazbene umjetnosti i stvaralaštva 

3. Sudjelovanje u glazbenim aktivnostima te izražavanje glazbenom umjetnošću i 

stvaralaštvom 

4. Komunikacija, socijalizacija i suradnja glazbenim doživljajem i izrazom 

5. Razumijevanje i vrednovanje glazbene umjetnosti i stvaralaštva 

 

Mi ćemo ovdje navesti i komentirati (razumljivo) samo glazbeno „polje.“ 

 

„Prvi ciklus (1.-4. r.) (prvo, „sjedinjujuće polje“) 

 

1. Opažanje i doživljavanje umjetničkog stvaralaštva i aktivnosti te estetskih vrijednosti 

(percepcija i recepcija) 

Učenici će: 

 aktivnom pažnjom i svim osjetilima pratiti umjetničko stvaralaštvo i aktivnosti te 

primati njihove poruke 

 uočiti, prepoznati i opisati osnovne sastavnice umjetničkoga izraza i estetske 

vrijednosti u djeci primjerenim umjetničkim aktivnostima i oblicima stvaralaštva te u 

neposrednu okružju 

 jednostavnim riječima opisati svoj doživljaj umjetničkoga stvaralaštva i aktivnosti. 
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2. Sudjelovanje u umjetničkom stvaralaštvu i aktivnostima (stvaranju ili produkciji te 

izvoĎenju ili reprodukciji) 

Učenici će: 

 izraziti svoje osjećaje, doživljaje, stavove i uvjerenja primjerenim umjetničkim 

aktivnostima 

 prepoznati jednostavne sastavnice i postupke stvaralačkoga oblikovanja (ponavljanje i 

kontrast) 

 samostalno ili u skupini oblikovati jednostavne stvaralačke zadatke 

 osjetiti zadovoljstvo i izraziti radost sudjelovanja u umjetničkim aktivnostima i 

stvaralaštvu. 

3. Komunikacija, socijalizacija i suradnja umjetnošću, dizajnom i medijima 

Učenici će: 

 steći sigurnost i osjetiti odgovornost u zajedničkim umjetničkim aktivnostima i 

stvaralačkomu radu te u samostalnim i skupnim javnim izvedbama, nastupima i 

izložbama 

 iskazati pozitivan odnos prema umjetničkim aktivnostima i stvaralaštvu te izvedbama i 

ostvarenjima drugih učenika 

 prihvatiti i razviti empatiju i suradnički odnos sa svim vršnjacima, naročito onima s 

posebnim potrebama 

 povezivati osobnu umjetničku aktivnost i stvaralaštvo s vlastitim životnim iskustvima i 

životnim iskustvima drugih. 

4. Razumijevanje i vrednovanje umjetničkoga stvaralaštva i aktivnosti 

Učenici će: 

 vlastitim riječima izreći sviĎa li im se ili ne sviĎa kakvo umjetničko ostvarenje ili 

aktivnost te objasniti svoj odgovor 

 iskazati pozitivan odnos prema umjetničkomu stvaralaštvu i aktivnostima“ (NOK, 

154-155). 

 

Komentar (anticipando): 

 

Zapravo, tim „reklamnim spotovima“ nije potreban komentar. Dovoljno ih je pročitati!  

 Isto vrijedi i za njihovu „razradu“ u glazbenom polju, prema ciklusima što navodimo 

u nastavku. Tu bi trebalo komentirati svaku rečenicu ali bismo se zapleli u  banalnosti  koje bi 

nam mogao zamjeriti  svaki kritičan čitatelj. Apsurdno je komentirati stvari koje su same po 

sebi apsurdne. Je li potrebno komentirati „kompetencije?:“ 

o da će učenici izraziti svoje osjećaje, doživljaje, stavove na sinkretski i cjelovit način 

raznovrsnim umjetničkim oblicima i postupcima (1. ciklus 1; 2)   

o da će se učenici  kreativno izražavati osjetilima  i to, izmeĎu ostaloga i vokalnima i 

digitalnima? (1. ciklus 3; 1)  

o da će učenici  izraziti pripadnost, zajedništvo, suživot i snošljivost glazbenim 

aktivnostima (1. ciklus 4; 3)? 

o da će razlikovati osnovne sastavnice glazbenoga izraza (glasno-tiho, brzo-sporo, 

duboko-visoko, vokalno-instrumentalno)  (Rekosmo da nećemo komentirati. Ipak: zar 

su to sastavnice glazbenog izraza)(1. ciklus 2; 1) 

o da će izraziti svoje ideje, osjećaje i doživljaje glazbenom aktivnošću (1. ciklus 3; 2) 

o da će upoznati osnove glazbene pismenosti (1. ciklus 3; 4) 

o glazbenim aktivnostima jačati samopoštovanje i vježbati samokontrolu (1. ciklus 3; 6) 
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o da će učiti dijeliti odgovornost i vježbati ustrajnost pri glazbenim aktivnostima (1.  

ciklus 4; 2) 

o da će opisati vlastiti doživljaj glazbenoga djela i usporediti ga s drugima (1. ciklus 5; 

1)  

o da će iskazati samokritičnost prema vlastitomu glazbenomu stvaralaštvu, jednako u 

stvaranju i izvoĎenju (1. ciklus 5; 3) 

o da će usavršavati sposobnosti afirmativnog izražavanja i stvaralačke kritike pri 

vrednovanju vlastitih ostvarenja i ostvarenja drugih (1. ciklus 5; 4) 

 

o pokazati (demonstrirati) koncentraciju i pamćenje (memoriju) u opažanju i analizi 

glazbenoga djela (2. ciklus, 1; 3) 

o razlikovati i prihvaćati osobni doživljaj različitih vrsta glazbe (2. ciklus, 1; 4) 

o zapaziti i iskazati zadane ritamske i melodijske obrasce (2. ciklus, 2; 4) 

o pjevanjem razviti intonativne sposobnosti (2. ciklus, 2; 5) 

o svladati potrebne vještine kao preduvjet kreativnoga izražavanja različitim osjetilnim 

načinima (opažajno, slušno, motorički, digitalno) (2. ciklus, 3; 1) 

o izraziti svoje ideje, misli i osjećaje jednostavnim ritamskim i melodijskim 

      improvizacijama (2. ciklus, 3; 3) 

o samostalno ili u skupini izvoditi jednostavne glazbene zadatke te osjetiti zadovoljstvo i 

izraziti radost sudjelovanja u glazbenim aktivnostima i stvaralaštvu (2. ciklus, 3; 4) 

o jačati samopoštovanje raznovrsnim glazbenim aktivnostima (2. ciklus, 3; 6) 

o  usavršavati vlastiti glazbeni izraz te poštivati posebnosti individualnoga razvoja 

ostalih (2. ciklus, 5; 3) 

o iskazati samokritičnost u vlastitomu glazbenom stvaralaštvu – jednako u stvaranju 

(produkciji) izvoĎenju (reprodukciji) (2. ciklus, 5; 4) 

o usavršavati sposobnosti poticajnoga izražavanja i kritičkog stava pri vrednovanju 

vlastitih i drugih umjetničkih nastojanja i ostvarenja (2. ciklus, 5; 5) 

 

o prepoznavati značajke vlastite ličnosti kao i značajke ličnosti drugih tijekom 

zajedničkoga stvaralaštva i aktivnosti (3. ciklus, 1. polje, 3; 1) 

o naučiti poštovati i njegovati različitosti meĎu ljudima te upoznavati načine pozitivnoga 

meĎuljudskoga odnošenja i rješavanja problema (3. ciklus, 1. polje, 3; 2) 

o ovladati osnovnim organizacijskim vještinama i načinima javnoga predstavljanja 

vlastitoga stvaralaštva i stvaralaštva drugih (3. ciklus, 1. polje, 3; 3) 

o propitivati i istraživati za njih važne životne situacije i probleme te ih oblikovati u 

javne umjetničke iskaze (3. ciklus, 1. polje, 3; 4) 

o osvijestiti važnost jezika simbola i znakova u umjetničkoj i svakodnevnoj 

komunikaciji (3. ciklus, 1. polje, 3; 5) 

 

o raznovrsnim glazbenim aktivnostima razviti odgojne vrijednosti usmjerene na razvoj 

odgovorne, samostalne, sposobne i zadovoljne osobe (4. ciklus/gimnazija, 1; 4) 

o glazbenim aktivnostima vježbati koncentraciju, pamćenje (memoriju) i ustrajnost 

potrebnu za nastanak ili izvedbu glazbenoga djela (4. ciklus/gimnazija, 1; 6)  

o istražiti različite skladateljske tehnike i pravce suvremene glazbe te ih primijeniti i 

povezati s osobnim kreativnim izrazom (4. ciklus/gimnazija, 2; 4) 

o izraziti svoje osjećaje, doživljaje, stavove na sinkretski i cjelovit način raznovrsnim 

umjetničkim oblicima i postupcima (4. ciklus/gimnazija, 3; 1) 
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o glazbenim aktivnostima vježbati motoriku i samokontrolu kao preduvjet uspješne 

izvedbe (4. ciklus/gimnazija, 3; 2) 

o izraziti svoje ideje, osjećaje i misli ritamskim ili melodijskim improvizacijama (4. 

ciklus/gimnazija, 3; 3) 

o pri proučavanju glazbenih djela, prepoznati i razlikovati različita sredstva i tehnike 

izražavanja te primijeniti stečena znanja i iskustva u stvaranju i izvedbi glazbenih djela 

(4. ciklus/gimnazija, 3; 4) 

o individualno ili u skupini izvoditi jednostavne glazbene zadatke te osjetiti zadovoljstvo 

i izraziti radost sudjelovanja u glazbenim aktivnostima i stvaralaštvu (4. 

ciklus/gimnazija, 4; 1) 

o istražiti načine komunikacije i suradnje glazbenom umjetnošću i usporediti ih s drugim 

umjetničkim i znanstvenim područjima (4. ciklus/gimnazija, 4; 2) 

o vježbati organizacijske vještine i umijeća te načine predstavljanja glazbenog djela u 

javnosti (4. ciklus/gimnazija, 4; 3) 

o suraĎivati s drugima pogotovo s vršnjacima s posebnim potrebama i poteškoćama u 

razvoju te dijeliti odgovornost pri zajedničkom izvoĎenju i stvaranju (4. 

ciklus/gimnazija, 4; 4) 

o slušanjem i izvoĎenjem glazbenih djela različitih vrsta, stilova i tradicija jačati 

pripadnost hrvatskoj kulturi i razviti toleranciju prema drugim kulturama i tradicijama 

4. ciklus/gimnazija, 4; 5) 

o izraziti dojmove i podijeliti umjetnički doživljaj i iskustvo s drugima te usavršiti 

sposobnost afirmativnog izražavanja (4. ciklus/gimnazija, 5; 2) 

o jačati samokritičnost prema vlastitomu radu ili glazbenomu stvaralaštvu kao i 

sposobnost konstruktivne kritike u vrednovanju tuĎih umjetničkih ostvarenja (4. 

ciklus/gimnazija, 5; 4) 

 

o itd., itd. 

 

Koliko-toliko glazbenopedagoški opravdane, u ovim su tekstovima tvrdnje koje se 

odnose na slušanje i upoznavanje glazbe, i to uglavnom u četvrtom ciklusu, ali i na tom 

području ima neprimjerenih i pretencioznih tvrdnji i neopravdanih očekivanja: 

 

Učenici će: 

o opisati individualni doživljaj glazbenog djela i uočiti razliku u doživljaju s obzirom na 

vrstu glazbe i stilska obilježja (4. ciklus/gimnazija, 1; 1) 

o prepoznati i imenovati sve sastavnice slušanoga glazbenoga djela (4. ciklus/gimnazija, 

1; 2) 

o prepoznati i razlikovati obilježja glazbenoga djela s obzirom na stil, vrstu i oblik (4. 

ciklus/gimnazija, 1; 3) 

o izdvojiti estetski vrijednu i etički prihvatljivu glazbenu aktivnost i glazbeno djelo (4. 

ciklus/gimnazija, 1; 5) 

o prepoznati, imenovati i razlikovati glazbene sastavnice različitim glazbenim 

aktivnostima (4. ciklus/gimnazija, 2; 1) 

o usporediti i razlikovati specifičnosti graĎe glazbenih vrsta i oblika pojedinih stilskih 

razdoblja (4. ciklus/gimnazija, 2; 2) 

o istražiti pojedinu vrstu glazbe ili stil te ih usporediti s iskustvom vlastitoga kreativnoga 

izraza (4. ciklus/gimnazija, 2; 3) 
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o uočiti i opisati značajke glazbenih djela i stilskih razdoblja unutar društvenopovijesnog 

konteksta (4. ciklus/gimnazija, 5; 1) 

o analizirati sastavnice glazbenoga djela s obzirom na stil, vrstu i oblik  te obrazložiti 

njihov značaj za estetsko vrednovanje (4. ciklus/gimnazija, 5; 3) 

 

o itd., itd. 

 

 

 

„Glazbena kultura i umjetnost (1.-4. r.) 

 

1. Opažanje, doživljavanje i prihvaćanje glazbene umjetnosti i stvaralaštva (percepcija i 

recepcija) 

Učenici će: 

 promatrati, uočiti i razlikovati umjetnički lijepo i vrijedno u prirodnom okružju i 

glazbenomu djelu te postupno proširivati opseg opažajnoga perceptivnoga iskustva 

 izraziti svoje osjećaje, doživljaje, stavove na sinkretski i cjelovit način raznovrsnim 

umjetničkim oblicima i postupcima 

 pokazati koncentraciju i pamćenje (memoriju) tijekom opažanja 

 opisati vlastiti doživljaj glazbenoga djela 

 usvojiti temeljne pretpostavke i mjerila za razvoj pozitivnog stava o glazbenoj 

umjetnosti. 

 

2. Ovladavanje sastavnicama glazbene umjetnosti i stvaralaštva 

Učenici će: 

 razlikovati osnovne sastavnice glazbenoga izraza (glasno-tiho, brzo-sporo, duboko-

visoko, vokalno-instrumentalno) 

 uočiti glazbene cjeline koje se ponavljaju i koje se suprotstavljaju 

 zapaziti i iskazati jednostavne metro-ritamske obrasce 

 pjevanjem i sviranjem upoznati specifičnosti glazbenoga jezika i pisma 

 upoznati glazbala po zvuku i izgledu. 

 

3. Sudjelovanje u glazbenim aktivnostima te izražavanje glazbenom umjetnošću i 

stvaralaštvom 

Učenici će: 

 izražavati se kreativno putem što više osjetila (vokalno, slušno, motorički, vizualno, 

digitalno) 

 izraziti svoje ideje, osjećaje i doživljaje glazbenom aktivnošću  

 samostalno ili u skupini izvoditi jednostavne glazbene zadatke 

 upoznati osnove glazbene pismenosti 

 pokazati zadovoljstvo i izraziti radost sudjelovanja u glazbenim aktivnostima i 

stvaralaštvu 

 glazbenim aktivnostima jačati samopoštovanje i vježbati samokontrolu. 

 

4. Komunikacija, socijalizacija i suradnja glazbenim doživljajem i izrazom 

Učenici će: 
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 suraĎivati s drugima, pogotovo s učenicima s posebnim potrebama i poteškoćama u 

razvoju 

 učiti dijeliti odgovornost i vježbati ustrajnost pri glazbenim aktivnostima 

 izraziti pripadnost, zajedništvo, suživot i snošljivost glazbenim aktivnostima. 

 

5. Razumijevanje i vrednovanje glazbene umjetnosti i stvaralaštva 

Učenici će: 

 opisati vlastiti doživljaj glazbenoga djela i usporediti ga s drugima 

 razlikovati i vrjednovati umjetnički lijepo i vrijedno glazbeno izražavanje 

 iskazati samokritičnost prema vlastitomu glazbenomu stvaralaštvu, jednako u 

stvaranju i izvoĎenju 

 usavršavati sposobnosti afirmativnog izražavanja i stvaralačke kritike pri vrednovanju 

vlastitih ostvarenja i ostvarenja drugih“ (NOK, 156-157) 

 

 

„Drugi ciklus (5.-6. r.) (prvo, „sjedinjujuće polje“) 

 

1. Opažanje i doživljavanje umjetničkoga stvaralaštva i aktivnosti te estetskih vrijednosti 

(percepcija i recepcija) 

Učenici će: 

 razlikovati posebne estetske i etičke vrijednosti i opredjeljenja u primjerenim 

umjetničkim djelima, u svojemu stvaralaštvu, u stvaralaštvu drugih te u svojemu 

okružju 

 povezivati novo iskustvo s već stečenim znanjem i doživljenim iskustvima u 

umjetnosti i izvan nje 

 usvojiti pozitivan odnos prema umjetničkomu stvaralaštvu i aktivnostima, prema 

vlastitom stvaralaštvu i stvaralaštvu drugih učenika 

 znati opisati svoj doživljaj umjetničkoga stvaralaštva i aktivnosti. 

 

2. Sudjelovanje u umjetničkom stvaralaštvu i aktivnostima (stvaranju ili produkciji te 

izvoĎenju ili reprodukciji) 

Učenici će: 

 izraziti svoje osjećaje, doživljaje, stavove i uvjerenja na sinkretski i cjelovit način 

primjerenim umjetničkim oblicima i postupcima 

 ovladati osnovnim sastavnicama umjetničkoga izraza kojim se bave 

 primijeniti stečene sposobnosti, znanja i vještine kao uvjet stvaralačkoga izražavanja 

 samostalno ili u skupini oblikovati jednostavne stvaralačke cjeline namijenjene 

javnom izlaganju ili izvoĎenju 

 osjetiti zadovoljstvo i izraziti radost samostalnoga i zajedničkoga umjetničkoga 

stvaranja. 

 

3. Komunikacija, socijalizacija i suradnja umjetnošću, dizajnom i medijima 

Učenici će: 

 suraĎivati s drugima te dijeliti i prihvaćati odgovornost za zajedničko stvaranje, 

izvoĎenje i izlaganje 

 razviti suradničke odnose u skupini te s onima s kojima zajednički stvaraju ili kojima 

predstavljaju i izlažu svoje stvaralaštvo 
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 njegovati suosjećajnost i suradnički odnos sa svim vršnjacima, a naročito s onima s 

posebnim potrebama i poteškoćama u razvoju 

 biti spremni pokazati drugima svoje vlastito umjetničko stvaralaštvo, doživljaj i 

iskustvo. 

 

4. Razumijevanje i vrednovanje umjetničkoga stvaralaštva i aktivnosti 

Učenici će: 

 objasniti, u usmenomu ili pisanomu obliku, zašto im se neko umjetničko ostvarenje 

sviĎa ili ne sviĎa 

 izraziti, usmeno ili pisano, osobno mišljenje o umjetničkim ostvarenjima koje su 

doživjeli ili su sudjelovali u njihovu oblikovanju 

 povezivati spoznaje stečene osobnim iskustvom u umjetničkim aktivnostima i 

stvaralaštvu s drugim odgojno-obrazovnim područjima 

 povezivati spoznaje stečene osobnim iskustvom sudjelovanja u umjetničkim 

aktivnostima i stvaralaštvu sa stvarnim vlastitim životnim iskustvima i iskustvima 

drugih 

 usvojiti pozitivan kritički odnos prema umjetničkom stvaralaštvu u različitim 

medijima 

 njegovati pozitivan odnos prema umjetničkoj i tradicijskoj baštini 

 usvojiti pozitivan kritički odnos prema umjetničkim ostvarenjima i nasljeĎu hrvatske 

kulture i kultura drugih naroda i zajednica (NOK, 160-161). 

 

 

Drugi ciklus: „Glazbena kultura i umjetnost (5/6. r.) 

 

1. Opažanje, doživljavanje i prihvaćanje glazbene umjetnosti i stvaralaštva (percepcija i 

recepcija) 

Učenici će: 

 izraziti i opisati svoje osjećaje, doživljaje, misli i stavove nakon susreta s glazbenim 

djelom 

 slušati glazbena umjetnička djela te istraživati i usporeĎivati različite ideje i koncepte 

u glazbenoj umjetnosti 

 pokazati (demonstrirati) koncentraciju i pamćenje (memoriju) u opažanju i analizi 

glazbenoga djela 

 razlikovati i prihvaćati osobni doživljaj različitih vrsta glazbe. 

 

2. Ovladavanje sastavnicama glazbene umjetnosti i stvaralaštva 

Učenici će: 

 razlikovati i prepoznati osnovne sastavnice glazbenoga izraza i povezivati ih u cjelinu 

 usporediti, razlikovati i opisati glazbene cjeline koje se ponavljaju i koje su oprečne 

(kontrastiraju) 

 prepoznati i imenovati različite vrste glazbe (tradicijska, popularna i klasična) 

 zapaziti i iskazati zadane ritamske i melodijske obrasce 

 pjevanjem razviti intonativne sposobnosti 

 prepoznati i imenovati glazbala po zvuku i izgledu. 

 

3. Sudjelovanje u glazbenim aktivnostima te izražavanje glazbenom umjetnošću i 
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stvaralaštvom 

Učenici će: 

 svladati potrebne vještine kao preduvjet kreativnoga izražavanja različitim osjetilnim 

načinima (opažajno, slušno, motorički, digitalno) 

 primjenjivati znanja o sastavnicama glazbene umjetnosti i stvaralaštva integracijom 

tehničkih i praktičnih vještina 

 izraziti svoje ideje, misli i osjećaje jednostavnim ritamskim i melodijskim 

improvizacijama 

 samostalno ili u skupini izvoditi jednostavne glazbene zadatke te osjetiti zadovoljstvo i 

izraziti radost sudjelovanja u glazbenim aktivnostima i stvaralaštvu 

 prepoznati, usporediti i isprobati različite tehnike i postupke rada prilikom 

proučavanja glazbenih djela ili tijekom njihova stvaranja i izvoĎenja 

 jačati samopoštovanje raznovrsnim glazbenim aktivnostima. 

 

4. Komunikacija, socijalizacija i suradnja glazbenim doživljajem i izrazom 

Učenici će: 

 prepoznati različite uloge glazbe i procijeniti njihov značaj utjecaj u svakodnevnomu 

životnom iskustvu te u širemu životnomu okružju 

 multimedijski izražavati i razvijati odreĎenu ideju, uključujući informacijsko-

komunikacijsku tehnologiju 

 suraĎivati s drugima, naročito s vršnjacima s posebnim potrebama 

 učiti dijeliti odgovornost pri zajedničkom izvoĎenju i stvaranju 

 prenijeti i podijeliti umjetnički doživljaj i iskustvo s drugima 

 upoznati i poštivati vlastitu tradiciju i kulturu te ih istraživati i usporediti s tradicijama 

i kulturama drugih naroda. 

 

5. Razumijevanje i vrednovanje glazbene umjetnosti i stvaralaštva 

Učenici će: 

 opisati doživljaj i osobni stav nakon susreta s glazbenim djelima uživo ili sa snimke, iz 

knjiga ili uporabom (informacijsko-komunikacijske) tehnologije 

 opisati, kritički analizirati i vrjednovati izražajne vrijednosti umjetničkoga djela, 

sukladno svojoj dobi 

 usavršavati vlastiti glazbeni izraz te poštivati posebnosti individualnoga razvoja 

ostalih 

 iskazati samokritičnost u vlastitomu glazbenom stvaralaštvu – jednako u stvaranju 

(produkciji) izvoĎenju (reprodukciji) 

 usavršavati sposobnosti poticajnoga izražavanja i kritičkog stava pri vrednovanju 

vlastitih i drugih umjetničkih nastojanja i ostvarenja“ (NOK, 162-163). 

 

 

„Treći ciklus (7/8. r.) (prvo, „sjedinjujuće polje“) 

 

1. Opažanje i doživljavanje umjetničkoga stvaralaštva i aktivnosti te estetskih vrijednosti 

(percepcija i recepcija) 

Učenici će: 

 razlikovati posebne estetske i etičke vrijednosti i opredjeljenja te prepoznavati 

usporeĎivati posebna obilježja i elemente izraza u primjerenim umjetničkim djelima, u 
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svojemu stvaralaštvu, u stvaralaštvu drugih te u svojemu okružju 

 objediniti novo iskustvo s već stečenim znanjem i doživljenim iskustvima u umjetnosti 

i izvan nje 

 iskazati pozitivan odnos prema umjetnosti kao bitnomu dijelu kulture društva. 

 

2. Sudjelovanje u umjetničkom stvaralaštvu i aktivnostima (stvaranju ili produkciji te 

izvoĎenju ili reprodukciji) 

Učenici će: 

 upoznati različite izvore podataka, medije i načine izražavanja u umjetničkomu 

stvaralaštvu i aktivnostima moći stvaralački izraziti svoju osobnost, osjećaje, stavove i 

ideje 

 rabiti umjetničke postupke i sastavnice različitih umjetnosti za izvoĎenje i oblikovanje 

osobnih umjetničkih iskaza. 

 

3. Komunikacija, socijalizacija i suradnja umjetnošću, dizajnom i medijima 

Učenici će: 

 prepoznavati značajke vlastite ličnosti kao i značajke ličnosti drugih tijekom 

zajedničkoga stvaralaštva i aktivnosti 

 naučiti poštovati i njegovati različitosti meĎu ljudima te upoznavati načine pozitivnoga 

meĎuljudskoga odnošenja i rješavanja problema 

 ovladati osnovnim organizacijskim vještinama i načinima javnoga predstavljanja 

vlastitoga stvaralaštva i stvaralaštva drugih 

 propitivati i istraživati za njih važne životne situacije i probleme te ih oblikovati u 

javne umjetničke iskaze 

 osvijestiti važnost jezika simbola i znakova u umjetničkoj i svakodnevnoj 

komunikaciji. 

 

4. Razumijevanje i vrednovanje umjetničkog stvaralaštva i aktivnosti 

Učenici će: 

 moći analizirati i ocijeniti sadržaje umjetničkih iskaza te načine kako su predstavljeni, 

izvedeni i prihvaćeni 

 izraziti, usmeno ili pisano, svoje mišljenje o umjetničkim ostvarenjima i aktivnostima 

koje su doživjeli ili su sudjelovali u njihovu oblikovanju 

 prepoznavati osnovne strukturne, žanrovske i stilske značajke umjetničkih ostvarenja 

 iznijeti osobne stvaralačke razloge, doprinose i rješenja u umjetničkim aktivnostima ili 

stvaralaštvu 

 povezivati spoznaje stečene umjetničkim iskustvom s osobnim životnim iskustvom i 

znanjima iz drugih odgojno-obrazovnih područja 

 upoznati i prihvatiti umjetnička postignuća i nasljeĎe te tradicijsku baštinu hrvatske 

kulture i kultura drugih naroda i zajednica“ (NOK, 167-168). 

 

 

Treći ciklus: „Glazbena kultura i umjetnost (7/8. r.) 

 

1. Opažanje, doživljavanje i prihvaćanje glazbene umjetnosti i stvaralaštva (percepcija i 

recepcija) 

Učenici će: 
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 izražavati i opisivati svoje osjećaje, doživljaje, misli i stavove nakon susreta s 

raznovrsnim umjetničkim djelima 

 pokazati samopoštovanje i samopouzdanje te izraziti autentičnost doživljaja 

 istraživati ideje i koncepte o glazbenoj umjetnosti 

 opisati i procijeniti višestruku ulogu i utjecaj glazbe u svakodnevnom životu te u 

širemu životnomu okružju 

 izraziti i znati obraniti osobni stav o glazbenoj umjetnosti i stvaralaštva. 

 

2. Ovladavanje sastavnicama glazbene umjetnosti i stvaralaštva 

Učenici će: 

 zamišljati i izražavati nove ideje u glazbenoj umjetnosti rabeći individualno dosegnuta 

postignuća 

 usporediti i suprotstaviti umjetničke vrste i oblike različitih prošlih i sadašnjih kultura i 

tradicija 

 razvijati interpretativne sposobnosti aktivnim muziciranjem 

 prepoznati i imenovati glazbala, različite vokalne, instrumentalne i 

vokalnoinstrumentalne sastave i ansamble po zvuku i izgledu 

 usporediti, razlikovati i izdvojiti ista i različita stilska razdoblja, njihove predstavnike i 

najznačajnija djela te iznositi svoje osjećaje o njihovu poimanju. 

 

3. Sudjelovanje u glazbenim aktivnostima te izražavanje glazbenom umjetnošću i 

stvaralaštvom 

Učenici će: 

 kreativno se izražavati pomoću što više osjetila 

 primjenjivati znanja o sastavnicama glazbene umjetnosti i stvaralaštva integracijom 

znanja i praktičnih vještina 

 izraziti svoje ideje, misli i osjećaje složenijim ritamskim i melodijskim 

improvizacijama 

 samostalno ili u skupini izvoditi jednostavne glazbene zadatke te osjetiti zadovoljstvo i 

izraziti radost sudjelovanja u glazbenim aktivnostima i stvaralaštvu 

 prepoznati, koristiti i isprobati različite metode i tehnike rada pri proučavanju 

glazbenih djela ili tijekom njihova stvaranja i izvoĎenja te tijekom stvaranja ili 

izvoĎenja vlastitih glazbenih ostvarenja 

 steći i razvijati samopoštovanje glazbenim aktivnostima. 

 

4. Komunikacija, socijalizacija i suradnja glazbenim doživljajem i izrazom 

Učenici će: 

 istražiti raznolikost glazbenoga izraza s povijesnoga, geografskoga, ekonomskoga 

stajališta rabeći znanja i vještine ostalih odgojno-obrazovnih područja 

 suraĎivati s drugima, naročito onima s posebnim potrebama, učiti dijeliti odgovornost 

pri zajedničkomu izvoĎenju i stvaranju 

 prenijeti i podijeliti umjetnički doživljaj i iskustvo s drugima te istražiti povezanost 

izmeĎu stvaranja (produkcije) glazbenih djela i njihova utjecaja na svijet u kojemu 

živimo 

 jačati iskustvo pripadnosti, zajedništva i suživota te istraživati mogućnosti 

komunikacije glazbom izmeĎu različitih kultura i umjetničkih područja 

 sudjelujući u stvaralačkom procesu doživljavanja glazbenoga djela te u njegovoj 
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izvedbi ili stvaranju, spoznati vrijednost ustrajna rada koji vodi uspjehu kako u 

glazbenoj umjetnosti, tako i u ostalim umjetnostima i drugim poljima ljudskoga 

djelovanja. 

 

5. Razumijevanje i vrednovanje glazbene umjetnosti i stvaralaštva 

Učenici će: 

 analizirati i procijeniti izražajne vrijednosti umjetničkoga djela, sukladno svojoj dobi 

 kritički opisati doživljaj i stav nakon susreta s glazbenim djelima uživo ili sa snimke, 

iz knjiga ili uporabom novih (informacijsko-komunikacijskih) tehnologija 

 usavršavati vlastiti glazbeni izraz te poštivati posebnosti individualnoga razvoja 

ostalih 

 izraziti mišljenje i svoj stav pri vrednovanju vlastitih umjetničkih nastojanja i 

ostvarenja drugih (NOK, 169-170). 

 

 

„Četvrti ciklus (strukovne škole) (prvo, „sjedinjujuće polje“) 

 

1. Opažanje i doživljavanje umjetničkoga stvaralaštva i aktivnosti te estetskih vrijednosti 

(percepcija i recepcija) 

Učenici će: 

 prepoznavati opća obilježja umjetničkih ostvarenja u raznim medijima i životnomu 

okružju 

 razlikovati opće estetske i etičke vrijednosti i opredjeljenja u umjetničkim 

ostvarenjima, u vlastitim ostvarenjima te u ostvarenjima drugih 

 oblikovati vlastiti ukus i sklonosti prema umjetničkom stvaralaštvu i aktivnostima. 

 

2. Sudjelovanje u umjetničkom stvaralaštvu i aktivnostima (stvaranju ili produkciji te 

izvoĎenju ili reprodukciji) 

Učenici će: 

 upoznati različite izvore podataka, medije, tehnološke postupke i načine umjetničkoga 

izražavanja 

 iskazati samopouzdanje, osobne stavove i ideje sudjelujući u voĎenim i samostalnim 

umjetničkim zadacima 

 moći izraziti svoju osobnost, osjećaje, stavove i ideje u primjerenim oblicima 

umjetničke aktivnosti i stvaralaštva 

 propitivati teme iz života, meĎuljudskih odnosa, društvenih sukoba te osobnoga 

sazrijevanja i oblikovanja identiteta. 

 

3. Komunikacija, socijalizacija i suradnja umjetnošću, dizajnom i medijima 

Učenici će: 

 propitivati životne okolnosti i bitna pitanja o sebi i društvu u kojemu žive te ih 

oblikovati u javne umjetničke iskaze 

 moći stvaralački izraziti vlastitu osobnost i svjetonazor 

 usvojiti načine javnoga komuniciranja, nastupanja i izlaganja 

 poštovati i promicati različitosti meĎu ljudima i načinima izražavanja te prihvatiti 

umjetnost kao način pozitivne komunikacije i odnošenja meĎu ljudima 

 istraživati odabrane nastavne teme kroz oblike projektne ili meĎupredmetne nastave. 
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4. Razumijevanje i vrednovanje vrednovanje umjetničkog stvaralaštva i aktivnosti 

Učenici će: 

 izraziti, usmeno ili pisano, svoje mišljenje o umjetničkim ostvarenjima i aktivnostima 

koje su doživjeli ili sudjelovali u njihovu oblikovanju 

 moći obrazložiti vlastito sudjelovanje u umjetničkoj aktivnosti ili stvaralaštvu 

 povezivati spoznaje stečene umjetničkim iskustvom s osobnim životnim iskustvom i 

znanjima iz drugih odgojno-obrazovnih područja 

 upoznati važnost jezika simbola i znakova u komunikaciji i oblikovanju suvremene 

kulture 

 steći osnovne kriterije vrednovanja umjetničkih ostvarenja 

 upoznati povezanost umjetničkih oblika i ostvarenja s povijesnim i društvenim 

kontekstom u kojem su nastali“ (NOK, 174-175). 

 

 

Četvrti ciklus: „Glazbena kultura i umjetnost (strukovne škole) 

 

1. Opažanje, doživljavanje i prihvaćanje glazbene umjetnosti i stvaralaštva (percepcija i 

recepcija) 

Učenici će: 

 opisati individualni doživljaj glazbenoga djela 

 uočiti i imenovati sastavnice glazbenoga djela 

 prepoznati i razlikovati glazbene značajke pojedinih stilskih razdoblja 

 prepoznati estetske i etičke vrijednosti glazbenoga djela 

 raznovrsnim glazbenim aktivnostima usvojiti i zastupati odgojne vrijednosti kao 

preduvjet za cjeloživotno učenje 

 glazbenim aktivnostima jačati koncentraciju i glazbeno pamćenje. 

 

2. Ovladavanje sastavnicama glazbene umjetnosti i stvaralaštva 

Učenici će: 

 prepoznati, imenovati i razlikovati sastavnice glazbenoga djela 

 usporediti i razlikovati glazbene značajke pojedinih stilskih razdoblja 

 istražiti i usporediti različite glazbene pravce i skladateljske tehnike. 

 

3. Sudjelovanje u glazbenim aktivnostima te izražavanje glazbenom umjetnošću i 

stvaralaštvom 

Učenici će: 

 prepoznati i razlikovati različita izražajna sredstva prilikom analize i izvedbe 

glazbenoga djela 

 kreativno se izraziti i protumačiti vlastite ideje, misli i stavove glazbenim aktivnostima 

 vježbati motoriku i jačati samokontrolu različitim glazbenim aktivnostima. 

 

4. Komunikacija, socijalizacija i suradnja glazbenom umjetnošću i stvaralaštvom 

Učenici će: 

 pokazati zadovoljstvo i radost sudjelovanja u glazbenim aktivnostima u samostalnomu 

ili skupnomu radu 

 vježbati komunikacijske vještine glazbenom umjetnošću 



Rojko, P. Nacionalni okvirni kurikulum (NOK) i glazbena nastava. Tonovi, 65, 2015, 30 (1) 

 

67 

 

 glazbenim aktivnostima jačati suosjećajnost i suradnju, pogotovo s vršnjacima s 

posebnim potrebama i poteškoćama u razvoju te dijeliti odgovornost za kakvoću 

zajedničkoga ostvaraja 

 slušanjem i izvoĎenjem glazbenih djela različitih vrsta, stilova i tradicija jačati 

pripadnost hrvatskoj kulturi i razviti toleranciju prema drugim kulturama i tradicijama. 

 

5. Razumijevanje i vrednovanje glazbene umjetnosti i stvaralaštva 

Učenici će: 

 izdvojiti karakteristične sastavnice glazbenoga djela i uočiti njihov značaj za njegovo 

razumijevanje i estetsko vrednovanje  

 uočiti i opisati glazbene stilske značajke 

 izraziti vlastite dojmove i usporediti svoj umjetnički doživljaj s drugima te jačati 

kritičnost i samokritičnost 

 zastupati i jačati osjetljivost za umjetničku glazbu“ (NOK, 166-167). 

 

 

„Četvrti ciklus (gimnazije) (prvo, „sjedinjujuće polje“) 

 

1. Opažanje i doživljavanje umjetničkoga stvaralaštva i aktivnosti te estetskih vrijednosti 

(percepcija i recepcija) 

 

Učenici će: 

 prepoznavati posebna strukturna, žanrovska i stilska obilježja te sastavnice 

umjetničkih ostvarenja 

 usporeĎivati načine na koje su sadržaji i iskustva svakodnevnoga života obraĎeni u 

različitim umjetničkim izrazima i medijima 

 razlikovati posebne estetske i etičke vrijednosti i opredjeljenja u svojim umjetničkim 

ostvarenjima i ostvarenjima drugih te u svakodnevnomu okružju 

 upoznati značajke glavnih umjetničkih tradicija i epoha 

 oblikovati osobni ukus i sklonosti prema umjetničkomu stvaralaštvu i aktivnostima. 

 

2. Sudjelovanje u umjetničkom stvaralaštvu i aktivnostima (stvaranju ili produkciji te 

izvoĎenju ili reprodukciji) 

Učenici će: 

 rabiti različite izvore podataka te medije, tehnološke postupke i načine izražavanja u 

oblikovanju i predstavljanju vlastitih umjetničkih iskaza i iskaza drugih 

 sudjelovati, prema vlastitim sposobnostima i sklonostima, u umjetničkomu 

stvaralaštvu i aktivnostima 

 moći izraziti svoju osobnost, osjećaje, stavove i ideje u odgovarajućemu 

umjetničkomu obliku 

 umjetničkim jezicima i sredstvima propitivati i istraživati teme meĎuljudskih odnosa, 

životnih opredjeljenja, društvenih sukoba te osobnoga sazrijevanja i oblikovanja 

identiteta. 

 

3. Komunikacija, socijalizacija i suradnja umjetnošću, dizajnom i medijima 

 

Učenici će: 
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 propitivati životne situacije i probleme važne za njih i za društvo u kojemu žive te ih 

oblikovati u javne umjetničke iskaze 

 stvaralački izraziti vlastitu osobnost i svjetonazor 

 usvojiti načine javnoga komuniciranja, nastupanja i izlaganja 

 poštivati i promicati različitosti meĎu ljudima i oblicima izražavanja te prihvatiti 

umjetnost kao način pozitivne komunikacije meĎu ljudima 

 istraživati odabrane teme i fenomene iz područja umjetnosti, kulture ili društvenoga 

života kroz oblike projektne ili meĎupredmetne nastave. 

 iskazati poznavanje jezika simbola i znakova u komunikaciji te u oblikovanju 

suvremene kulture. 

 

4. Razumijevanje i vrednovanje umjetničkoga stvaralaštva i aktivnosti 

 

Učenici će: 

 moći analizirati i kritički prosuĎivati umjetnička ostvarenja te vlastitu umjetničku 

o aktivnost i stvaralaštvo te stvaralaštvo drugih 

 usmeno ili pisano izraziti vlastito argumentirano mišljenje o umjetničkim ostvarenjima 

i aktivnostima koje su doživjeli ili sudjelovali u njihovu oblikovanju 

 analizirati posebne strukturne, žanrovske i stilske značajke umjetničkih ostvarenja i 

aktivnosti u pripadajućemu kulturnomu kontekstu 

 razložiti vlastite stvaralačke razloge, doprinose i rješenja u umjetničkomu stvaralaštvu 

ili aktivnosti 

 primijeniti spoznaje stečene osobnim umjetničkim iskustvom u drugim odgojno-

obrazovnim područjima 

 povezati umjetničke oblike i ostvarenja s povijesnim i društvenim kontekstom u 

kojemu su nastali 

 pokazati znanje o vrijednosti hrvatske umjetnosti i umjetničke baštine kao dijela 

svjetske kulture i univerzalnih vrijednosti“ (NOK 180-181). 

 

 

Četvrti ciklus: „Glazbena kultura i umjetnost (gimnazije) 

 

1. Opažanje, doživljavanje i prihvaćanje glazbene umjetnosti i stvaralaštva (percepcija i 

recepcija) 

Učenici će: 

 opisati individualni doživljaj glazbenog djela i uočiti razliku u doživljaju s obzirom na 

vrstu glazbe i stilska obilježja 

 prepoznati i imenovati sve sastavnice slušanoga glazbenoga djela 

 prepoznati i razlikovati obilježja glazbenoga djela s obzirom na stil, vrstu i oblik 

 izdvojiti estetski vrijednu i etički prihvatljivu glazbenu aktivnost i glazbeno djelo 

 raznovrsnim glazbenim aktivnostima razviti odgojne vrijednosti usmjerene na razvoj 

odgovorne, samostalne, sposobne i zadovoljne osobe 

 glazbenim aktivnostima vježbati koncentraciju, pamćenje (memoriju) i ustrajnost 

potrebnu za nastanak ili izvedbu glazbenoga djela. 

 

2. Ovladavanje sastavnicama glazbene umjetnosti i stvaralaštva 

Učenici će: 
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 prepoznati, imenovati i razlikovati glazbene sastavnice različitim glazbenim 

aktivnostima 

 usporediti i razlikovati specifičnosti graĎe glazbenih vrsta i oblika pojedinih stilskih 

razdoblja 

 istražiti pojedinu vrstu glazbe ili stil te ih usporediti s iskustvom vlastitoga kreativnoga 

izraza 

 istražiti različite skladateljske tehnike i pravce suvremene glazbe te ih primijeniti i 

povezati s osobnim kreativnim izrazom. 

3. Sudjelovanje u glazbenim aktivnostima te izražavanje glazbenom umjetnošću i 

stvaralaštvom 

Učenici će: 

 izraziti svoje osjećaje, doživljaje, stavove na sinkretski i cjelovit način raznovrsnim 

umjetničkim oblicima i postupcima 

 glazbenim aktivnostima vježbati motoriku i samokontrolu kao preduvjet uspješne 

izvedbe 

 izraziti svoje ideje, osjećaje i misli ritamskim ili melodijskim improvizacijama 

 pri proučavanju glazbenih djela, prepoznati i razlikovati različita sredstva i tehnike 

izražavanja te primijeniti stečena znanja i iskustva u stvaranju i izvedbi glazbenih 

djela. 

4. Komunikacija, socijalizacija i suradnja glazbenom umjetnošću i stvaralaštvom 

Učenici će: 

 individualno ili u skupini izvoditi jednostavne glazbene zadatke te osjetiti zadovoljstvo 

i izraziti radost sudjelovanja u glazbenim aktivnostima i stvaralaštvu 

 istražiti načine komunikacije i suradnje glazbenom umjetnošću i usporediti ih s drugim 

umjetničkim i znanstvenim područjima 

 vježbati organizacijske vještine i umijeća te načine predstavljanja glazbenog djela u 

javnosti 

 suraĎivati s drugima pogotovo s vršnjacima s posebnim potrebama i poteškoćama u 

razvoju te dijeliti odgovornost pri zajedničkom izvoĎenju i stvaranju 

 slušanjem i izvoĎenjem glazbenih djela različitih vrsta, stilova i tradicija jačati 

pripadnost hrvatskoj kulturi i razviti toleranciju prema drugim kulturama i tradicijama. 

5. Razumijevanje i vrednovanje glazbene umjetnosti i stvaralaštva 

Učenici će: 

 uočiti i opisati značajke glazbenih djela i stilskih razdoblja unutar društvenopovijesnog 

konteksta 

 izraziti dojmove i podijeliti umjetnički doživljaj i iskustvo s drugima te usavršiti 

sposobnost afirmativnog izražavanja 

 analizirati sastavnice glazbenoga djela s obzirom na stil, vrstu i oblik i te obrazložiti 

njihov značaj za estetsko vrednovanje 

 jačati samokritičnost prema vlastitomu radu ili glazbenomu stvaralaštvu kao i 

sposobnost konstruktivne kritike u vrednovanju tuĎih umjetničkih ostvarenja 

 prepoznati umjetnički i estetski vrijedno glazbeno djelo te razlikovati vrsnu izvedbu 

od loše (NOK, 182-184). 

*** 

  

Umjesto zaključka 
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Što se glazbene nastave u općem obrazovanju tiče, NOK je sasvim beskoristan dokument koji 

ne zaslužuje  dublju analizu jer je očigledno da je riječ  o improvizaciji, tj. arbitrarnom, gotovo 

nasumičnom „nabacivanju“ „kompetencija,“ (kako se već netko od članova „tima“ dosjetio). 

Tako formulirane „kompetencije“ – zajedno s  točkama po kojima su razraĎene, u većini su 

slučajeva glazbenopedagoški besmislene i u praksi neupotrebljive. 

Problem je zapravo u tome što se „glazbeno polje“ dalo uvući u zajednički, vjerojatno 

zadani (ne znamo od koga) kurikulumski „metodološki model“  od pet točaka. Pa, kad  već 

imate zadane rubrike, valja ih popuniti! A, od tih pet točaka za glazbenu su nastavu u 

općeobrazovnoj školi prihvatljive – i to ne u cijelosti – samo prva i peta, i djelomično druga. 

Umjesto da apstraktni „model“ prilagode glazbi, autori(ce) NOK-a nekritično su i 

oportunistički prilagodile glazbu modelu, jasno, na štetu struke. Iz slične dileme – pokoriti se 

zajedničkom modelu, ili model prilagoditi struci – sastavljači „hnosovskoga“ programa 

svojevremeno su se vrlo  uspješno izvukli upravo na taj način što se nisu striktno držali 

modela nego su ga sasvim podredili logici učenja glazbe. Zato se i dogodilo da je „hnosovski“ 

program glazbene  nastave dobar, a tekst NOK-a pun praktično neupotrebljivih 

kvazikomeptencija. 

Koliko se te porazne konstatacije odnose i na ostala umjetnička polja, kritičan će 

čitatelj zaključiti sam – u to  nećemo ulaziti.  

U najmanju je ruku čudno – dala bi se upotrijebiti i pokoja teža riječ – da se taj tekst 

uopće pojavio. Kao da u Hrvatskoj i u svijetu nema nikakve glazbenopedagoške literature i 

kao da u vrijeme stvaranja NOK-a nije već četiri ili pet  godina bio na snazi novi, suvremeni, 

otvoreni  program glazbene nastave u osnovnoj školi, program zasnovan upravo na negaciji 

gotovo svega što se navodi u NOK-u. 

NOK za glazbenu nastavu nije  moguće smatrati „temeljnim dokumentom …“ (NOK, 

9), u kojem su  „definirane temeljne odgojno-obrazovne vrijednosti …“ (NOK, 9), kojemu je  

temeljno obilježje „prelazak na kompetencijski sustav …“ (Ibid., 9),  koji je „polazište za 

izradbu nastavnih planova …“ (Ibid., 9),  „dokument“  koji nas, „poziva da počnemo na 

drugačiji način razmišljati o nastavi i školi …“ (Ibid., 10) – jer ništa od rečenoga nije 

točno.  Taj nas dokument doista „poziva da počnemo na drugačiji način razmišljati o nastavi i 

školi“ – i to na način kako se to radilo cijelo vrijeme od polovice dvadesetoga stoljeća do 

novoga „hnosovskog“ programa.  

Treba priznati da NOK predstavlja jasan pomak prema slušanju i upoznavanju glazbe 

(što već imamo ostvareno u „hnosovskom“ programu, pa je i to razlog da se upitamo čemu 

NOK) – ali je još uvijek vidljiva tendencija prema „aktivnom muziciranju“ i, osobito  prema 

„stvaralačkim aktivnostima“ s eksplicitnim ili implicitnim uvjerenjem da glazbeno 

stvaralaštvo pridonosi nekom općem stvaralačkom stavu (v. točku 3. Sudjelovanje u glazbenim 

aktivnostima te izražavanje glazbenom umjetnošću i stvaralaštvom  u svim ciklusima!) 

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

„kreativnost,“ u najmanju se ruku, nitko  dosad nije odvažio da konkretizira tu modnu riječ“ ... 

„Van s  tim!“ (Zimmerschied, prema Rojko 2012,  328). 

U aktualnim reformskim zahvatima trebalo bi izmijeniti  program nastave glazbe u 

gimnazijama (i, eventualno, ostalim srednjim školama). Umjesto zastarjelog, rekli smo već: 

ultrakonzervativnog, učenicima nezanimljivoga dijakronijskoga koncepta, novi program treba 

zasnovati na suvremenom, sinkronijskom konceptu (Rojko, 2005)  i to ni pod koju cijenu na 

osnovi „kompetencija“ koje nudi NOK. 

Čini se da mnogima koji se bave nastavom glazbe  nije sasvim jasno u čemu je bit 

„hnosovskoga“ programa glazbene nastave u osnovnoj školi.  Time što je u središte zanimanja 
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stavljena glazba, napravljen je doista „kopernikanski obrat“ u učenju glazbe. U okvirima 

postojećega nastavnoga plana, učenik ne može u razredu (pro)izvoditi glazbu a da se to ne 

pretvori u krajnje površno petljanje oko njenih zvukovnih elemenata. On može glazbu 

(pogotovo umjetničku) samo slušati i upoznavati.  Fokusiranje na upoznavanje glazbe  nije 

učinjeno zato da bi glazba nečemu „doprinjela“ ili „pridonijela,“ nešto „potaknula,“ 

„omogućila,“ „pospješila,“  „senzibilizirala,“ „omogućila,“ za nešto  „osposobila,“ (kako se  

frazerski, bez ikakva pokrića lamentira u NOK-u), nego je učinjeno zato da se konačno dokine 

površnost u učenju glazbe: umjesto verbalnog učenja površnih definicija, raznoraznih 

informacija o glazbi, zbog kojih ne bi ni trebalo ići u školu jer se mogu pročitati u rječnicima i 

enciklopedijama – u tu kategoriju spadaju i elementarno sviranje i razredno pjevanje, i (tzv.) 

„stvaralaštvo“ – novi program nudi glazbu – koja upoznata, doživljena, prihvaćena – jedina 

može osigurati  onu dubinu glazbenoga obrazovanja koje danas nema. Da bi znao reći što je 

simfonija (i sve ostalo što se o simfoniji verbalno uči),  da bi naučio verbalno definirati 

dvodijelnu pjesmu ili sonatni oblik, učenik ne mora ići u školu: to može pročitati u rječniku. 

Ali, mora ići u školu da bi upoznao glazbu jedne simfonije ili, barem jednog njezinog stavka, 

da bi upoznao barem jednu skladbu u dvodijelnom, ili sonatnom obliku To će biti ono pravo, 

bitno, relevantno glazbeno obrazovanje, lišeno uobičajene površnosti karakteristične i za 

ostale školske, posebno umjetničke  predmete „Iz dileme – petljanje ili stvaranje poželjne slike 

– moglo bi nas izvesti to da traženo posredovanje, ako nam uspije, potražimo u samoj stvari“ 

(Th. A. Adorno).
3
  

NOK sasvim sigurno ne predstavlja putokaz za takvo glazbeno obrazovanje. Upravo 

suprotno! 

*** 

 

Nažalost „stil“ slobodnog „nabacivanja“ „kompetencija,“ sa svim nedostacima o 

kojima smo govorili, prisutan je, čini se, i u ostalim umjetničkim poljima, kao što se vidi u 

DODATKU u kojem navodimo „kompetencije“ za ta polja (samo za prvi ciklus). 
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DODATAK 

„Prvi ciklus (1.-4. r.) 

                                                           
3
 Aus dem Dilemma von Bastelei und Leitbilderei führte heraus, wenn es gelänge die gesuchte Vermittlung in 

der Sache selbst zu finden. 
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 … 

  

Vizualne umjetnosti i dizajn 

 

1. Opažanje, doživljavanje i imenovanje vizualnih elemenata i kompozicijskih odnosa 

Učenici će: 

 aktivnom pažnjom i, po mogućnosti, svim osjetilima doživljavati i otkrivati vizualno 

umjetnička djela i oblike vizualnoga stvaralaštva te primati njihove poruke 

 uočiti, prepoznati i razlikovati osnovne vizualne elemente i njihovu promjenjivost u 

umjetničkomu izrazu u učenicima primjerenim umjetničkim djelima, oblicima svojega 

stvaralaštva i u prirodnomu i načinjenu okružju 

 jednostavnim izrazima i riječima opisati svoj doživljaj i sadržaj umjetničkoga djela i 

stvaralaštva. 

2. Razvijanje vještina i ovladavanje likovnim tehnikama 

Učenici će: 

 rukama iskazati fine motoričke vještine izvoĎenjem složenih pokreta pri oblikovanju 

dvodimenzijskih i trodimenzijskih likovnih radova i dizajnerskih zadataka 

 promatrati i, na temelju osobnih izražajnih iskustava, imenovati likovne tehnike 

 s osjećajem sigurnosti primjenjivati temeljne vještine za samostalan rad u likovnim 

dvodimenzijskim i trodimenzijskim tehnikama 

 individualno ili u skupini, primjenjivati jednostavne elemente znanja, vještine i 

postupke vizualno-stvaralačkoga oblikovanja 

 osjetiti zadovoljstvo i izraziti radost sudjelovanja u vizualnim aktivnostima i 

stvaralaštvu. 

3. Stvaranje i izražavanje vizualnim jezikom 

Učenici će: 

 aktivno promatrati, i s osjećajem sigurnosti sudjelovati u likovnomu stvaralaštvu te 

primijeniti vizualne elemente u svom izražaju 

 objedinjeno rabiti različite sastavnice likovno-vizualnoga izraza (točka, crta, boja, 

ploha, površina, masa/volumen) i njihovu promjenjivost veličine, smještaja, smjera, 

broja i gustoće dvodimenzijskom i trodimenzijskom prostoru 

 razlikovati osnovna područja i vrste likovnoga stvaralaštva dvodimenzijsko i 

trodimenzijsko oblikovanje, crtanje, slikanje, osnove grafike) te sastavnice likovnih 

ostvarenja (kontrast, ritam) 

 prepoznati sastavnice likovno-vizualnoga stvaralaštva u različitim vizualno-

umjetničkim medijima (crtež, slika, grafika, skulptura, arhitektura, video, film, 

fotografija) 

 iskazati stvaralačke sposobnosti za rješavanje jednostavna likovnoga problema i 

sposobnosti donošenja odluka primjenom planiranja, razrade i vrednovanja u 

ostvarenju zadataka 

 osjetiti radost i zadovoljstvo vizualnoga izražavanja i sudjelovanja u likovno-

vizualnim aktivnostima. 

4. Promišljanje likovnih umjetnosti i dizajna i vrednovanje učeničkih likovnih radova 

Učenici će: 

 jednostavnim riječima izreći zbog čega im sviĎa ili ne sviĎa odreĎeno 

vizualnoumjetničko djelo, zbog čega im se neki način ostvarenja čini neobičnim, 

raduje li ih to ili ne raduje te koji bi rad izložili na velikoj izložbi 
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 iskazati pozitivan stav o umjetnosti i kulturnoj baštini. 

5. Komunikacija i socijalizacija vizualnim umjetnostima, dizajnom i likovnim stvaralaštvom 

Učenici će: 

 izraziti svoje osjećaje, doživljaje, stavove i uvjerenja primjerenim vizualnim oblicima i 

postupcima 

 steći sigurnost i osjetiti odgovornost u zajedničkim likovno-vizualnim aktivnostima i 

stvaralačkomu radu te u izložbama dječjih radova 

 iskazati pozitivan stav o vizualnomu stvaralaštvu te stvaralaštvu u ostvarenjima drugih 

učenika 

 opisati svoj doživljaj odabranih djela vizualne umjetnosti i dizajna 

 prihvatiti i razviti suosjećanje i suradnički odnos prema vršnjacima s posebnim 

potrebama 

 povezivati vlastita vizualna ostvarenja s vlastitim životnim iskustvima i životnim 

iskustvima drugih. 

 

 

Filmska i medijska kultura i umjetnost 

 

1. Opažanje, doživljavanje i prihvaćanje filmskih i medijskih elemenata i stvaralaštva 

Učenici će: 

 aktivnom pažnjom pratiti filmska ostvarenja i medijske aktivnosti te primati njihove 

poruke 

 jednostavno opisati vlastiti doživljaj i sadržaj filmskih ostvarenja i medijskih 

aktivnosti 

 prepoznati osnovne estetske i etičke vrijednosti u filmskim ostvarenjima i medijskim 

aktivnostima. 

2. Ovladavanje elementima filmskoga jezika i medijskih aktivnosti 

Učenici će: 

 razlikovati film od drugih medija 

 imenovati osnovne filmske rodove i vrste 

 razlikovati osnovne oblike filmskoga pripovijedanja i dokumentarističkih postupaka. 

3. Sudjelovanje u medijskim aktivnostima i filmskomu stvaralaštvu 

Učenici će: 

 s osjećajem sigurnosti sudjelovati u medijskim aktivnostima i stvaralaštvu 

 istraživati teme i probleme stvarnoga života medijskim aktivnostima i stvaralaštvom 

 osjetiti zadovoljstvo i izraziti radost sudjelovanja u medijskim aktivnostima i 

stvaralaštvu. 

4. Komunikacija, socijalizacija i suradnja medijskim djelatnostima i stvaralaštvom 

Učenici će: 

 steći sigurnost u zajedničkomu radu te samostalnomu i skupnomu javnomu 

prikazivanju 

 prepoznati pozitivne i negativne vidove komunikacije medijskim aktivnostima 

stvaralaštvom 

 prihvatiti i razviti suosjećajnost i suradnički odnos s vršnjacima, naročito onima s 

posebnim potrebama 

 povezivati vlastite medijske aktivnosti i stvaralaštvo s iskustvima svakodnevnoga 

života 
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 usvojiti osnovna pravila ponašanja neophodna za praćenje i sudjelovanje u 

medijskim aktivnostima i stvaralaštvu. 

5. Razumijevanje i vrednovanje filmskoga stvaralaštva i medijskih aktivnosti 

Učenici će: 

 primjerenim riječima izreći zbog čega im se sviĎa ili ne sviĎa kakvo filmsko 

ostvarenje ili medijska aktivnost 

 iskazati pozitivan odnos prema filmskomu stvaralaštvu i medijskim im aktivnostima. 

 

 

Dramska kultura i umjetnost 

 

1. Opažanje, doživljavanje i prihvaćanje dramske aktivnosti i stvaralaštva 

Učenici će: 

 aktivnom pažnjom pratiti dramske i kazališne aktivnosti i ostvarenja te primati njihove 

poruke 

 jednostavno opisati vlastiti doživljaj i sadržaj dramskih i kazališnih aktivnosti i 

ostvarenja 

 prepoznati osnovne estetske i etičke vrijednosti u dramskim i kazališnim aktivnostima 

i ostvarenjima. 

2. Sudjelovanje u dramskoj aktivnosti i stvaralaštvu 

Učenici će: 

 s osjećajem sigurnosti sudjelovati u dramskoj aktivnosti i stvaralaštvu 

 izraziti svoje osjećaje, stavove i uvjerenja proigravanjem zamišljenih dramskih 

situacija, dogaĎaja i likova 

 istraživati teme i probleme stvarnoga života na siguran način, uživljavanjem u 

situacije i likove zamišljenoga dramskoga svijeta 

 osjetiti radost i izraziti zadovoljstvo i zajedničkom dramskom igrom. 

3. Ovladavanje sastavnicama dramske aktivnosti i stvaralaštva 

Učenici će: 

 prepoznati i prihvatiti fikcijsku prirodu dramske aktivnosti i stvaralaštva 

 aktivno i s osjećajem sigurnosti sudjelovati u dramskoj aktivnosti i stvaralaštvu 

 objedinjeno rabiti različite sastavnice dramskoga izraza (glas i govor, gesta i mimika, 

kretanje u prostoru i slično) 

 razlikovati osnovne oblike dramske aktivnosti (dramski oblik nastave, pokus, izvedba, 

predstava) i sastavnice dramskih ostvarenja (priča, radnja, prizori, likovi) 

 prepoznati osnovne sastavnice dramskoga stvaralaštva u različitim medijima 

(kazalištu, filmu, književnosti i slično). 

4. Komunikacija, socijalizacija i suradnja dramskom aktivnošću i stvaralaštvom 

Učenici će: 

 steći sigurnost u zajedničkomu radu te samostalnomu i skupnomu javnomu nastupu i 

izvoĎenju 

 prepoznati pozitivne i negativne vidove osjećajnosti u meĎuljudskim odnosima 

 usvojiti pozitivan odnos prema dramskoj aktivnosti i stvaralaštvu drugih učenika 

 prihvatiti i razviti suosjećajnost i suradnički odnos s vršnjacima, naročito onima s 

posebnim potrebama 

 povezivati vlastitu dramsku aktivnost i stvaralaštvo s iskustvima svakodnevnoga 

života 



Rojko, P. Nacionalni okvirni kurikulum (NOK) i glazbena nastava. Tonovi, 65, 2015, 30 (1) 

 

75 

 

 usvojiti osnovna pravila ponašanja neophodna za praćenje i sudjelovanje u 

dramskim i kazališnim aktivnostima i ostvarenjima. 

5. Razumijevanje i vrednovanje dramske aktivnosti i stvaralaštva 

Učenici će: 

 jednostavnim riječima izreći zbog čega im se sviĎa ili ne sviĎa kakva dramska ili 

kazališna aktivnost ili ostvarenje 

 iskazati pozitivan odnos prema dramskim i kazališnim aktivnostima i stvaralaštvu. 

 

Umjetnost pokreta i plesa 

 

1. Opažanje, doživljavanje i prihvaćanje plesne umjetnosti i stvaralaštva 

Učenici će: 

 aktivno pratiti plesno ostvarenje 

 zapažati ponavljanja i kontraste s obzirom na prostor, vrijeme, jačinu i tok pokreta 

 znati opisati jednostavnim riječima svoj doživljaj izvedenoga plesnoga ostvarenja 

 opažati različitosti u vrstama plesnoga izraza 

 pokazati pozitivan stav o umjetnosti pokreta i plesa i plesnomu stvaralaštvu. 

2. Ovladavanje sastavnicama i strukturom pokreta i plesa 

Učenici će: 

 razlikovati u kraćemu plesnomu ostvarenju osnovne sastavnice plesnoga izraza 

 prepoznati i primijeniti osnovne zakonitosti kretanja prostorom u kraćim plesnim 

sekvencama 

 prepoznati i primijeniti osnovne elemente izražajnosti pokreta 

 prepoznati i iskazati pokretom jednostavne metro-ritamske obrasce 

 pokazati kinestetski senzibilitet te vještinu i tehniku tijela kao sredstva umjetničkoga 

plesnoga izraza na razini pravilne postave tijela, jednostavnih oblika ravnoteže i 

prijelaza položaja 

 povezati elemente u fraze pokreta. 

3. Izražavanje stvaranjem i izvođenjem plesne umjetnosti 

Učenici će: 

 istraživati i prenositi pokretom svoje ideje, osjećaje i doživljaje 

 improvizirati pokretom rabeći široki spektar poticaja 

 odabrati i svrsishodno upotrijebiti osnovne elemente prostora, izražajnosti pokreta, 

ritma i funkcionalne tjelesne tehnike pri improviziranju i oblikovanju fraze pokreta 

 upotrijebiti ponavljanje i kontrast kao osnovne elemente koreografskoga procesa u 

vlastitim plesnim ostvarenjima 

 samostalno oblikovati odreĎenu zamisao u pokretu 

 osjetiti zadovoljstvo pri samostalnomu i skupnomu oblikovanju plesne cjeline 

 biti motivirani za stvaranje, uvježbavanje i izvedbu kraće plesne cjeline. 

4. Komunikacija, socijalizacija i suradnja plesnom umjetnošću 

Učenici će: 

 izraziti i prenijeti svoje zamisli i osjećaje drugima tijekom stvaranja plesne cjeline 

 suraĎivati i prilagoditi se drugima tijekom stvaranja plesne cjeline te pružiti podršku 

vršnjacima s posebnim potrebama 

 pokretom komunicirati s partnerom 

 pratiti s poštovanjem i zanimanjem plesna ostvarenja i izvedbe drugih učenika. 
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5. Razumijevanje i vrednovanje plesnoga izraza 

Učenici će: 

 pokazati pozitivan stav za estetske i etičke vrijednosti plesnoga izraza na odabranim 

djelima iz plesne umjetnosti 

 iskazati pozitivan stav pri vrednovanju svojih i tuĎih plesnih ostvarenja 

 iskazati pozitivan stav o svojemu i tuĎemu tijelu kao sredstvu plesnoga izraza 

 prepoznati plesne umjetnike i njihovu umjetnost u svojemu okružju.“ (NOK, 154-160) 

 

… i sve će se te prognoze obistiniti u prvim četirima razredima osnovne škole! 

 


