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Sažetak 

Nastava se glazbene umjetnosti izvodi u svim općeobrazovnim srednjim školama sa svrhom da 

učenici stjecanjem glazbenih kompetencija postanu poznavatelji glazbe i budu osposobljeni za 

razumijevanje i kritički odnos prema glazbi te istovremeno razviju glazbeni ukus. U svrhu 

ostvarenja utvrđenog cilja i u skladu sa promjenama u hrvatskom obrazovnom sustavu, 

posebice donošenjem Nacionalnog okvirnog kurikuluma, nastavu glazbene umjetnosti potrebno 

je prilagoditi novim odgojno-obrazovnim prilikama, nastalim na načelima otvorenog 

kurikuluma, i na taj način osuvremeniti nastavni model koji se permanentno provodi od ustroja 

gimnazijskog školovanja do danas. Aktualni, tradicionalni pristup obrazovanju temeljen na 

programima i nastavnicima potrebno je usmjeriti na učenike i razvoj njihovih postignuća. 

Osluškivanjem potreba i preferencija učenika potrebno je prilagoditi nastavne oblike, metode i 

sredstva rada te na taj način istovremeno omogućiti nastavniku slobodno iskazivanje 

kreativnosti prilikom donošenja nastavnog sadržaja.  

S ciljem utvrđivanja postojećeg načina ostvarivanja nastave glazbene umjetnosti i sagledavanja 

mogućih promjena, provedeno je istraživanje u kojem su učenici drugih i trećih razreda osječkih 

gimnazija iznijeli svoja mišljenja o nastavi glazbene umjetnosti. Rezultati ispitivanja pokazali 

su da učenici imaju razvijen pozitivan odnos prema predmetu te da su spoznali značaj glazbene 

umjetnosti u svom kulturnom i društvenom životu. Istodobno su iznijeli promišljanja o 

poželjnim načinima ostvarivanja nastave, u svrhu odmaka od tradicionalnog podučavanja, koji 

bi rezultirali boljom, inventivnijom i uspješnijom nastavom glazbene umjetnosti.   
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UVOD 

Kurikulum se u Hrvatskoj pedagoškoj literaturi počinje pojavljivati devedesetih godina prošlog 

stoljeća kao promišljanje na teorijske orijentacije koje su aktualizirale potrebu za mijenjanjem 

postojećih sustava obrazovanja (Robinsohn, 1981; Kelly 1989; Milat 2005, Previšić, 2005). 

Kurikulum postaje usmjereni pristup odgoju i obrazovanju koji oblikuje novu konfiguraciju, 

kvalitetu, strukturu znanja i učenja, donosi promjene u organizaciji rada i pruža pouzdane 

smjernice za praktičnu pedagošku djelatnost (Mijatović, 1996, Previšić, 2007). Na polazištima 

teorija kurikuluma, u duhu sveobuhvatnih društvenih promjena u našoj zemlji dolazi do 

postupnog mijenjanja postojećeg sustava obrazovanja utvrđivanjem nacionalnog okvirnog 

kurikuluma.  

Usprkos snažnim promjenama glazbena se nastava na srednjoškolskoj razini odvija po istom 

dijakronijskom nastavnom modelu temeljenom na obradi povijesti glazbe (Rojko, 2005.) od 

1954./1955. školske godine, donošenjem plana i programa za četverogodišnju gimnaziju. S 

obzirom na sraz tradicionalno koncipiranog nastavnog modela i suvremenih obrazovnih 

stremljenja upravo je pravi trenutak da se ispitivanjem promišljanja učenika istraže načini i 

mogućnosti ostvarivanja suvremenije glazbene nastave.   

 

RETROSPEKTIVA RAZVOJA SREDNJOŠKOLSKE GLAZBENE NASTAVE U 

HRVATSKOJ 

Do kraja 19. stoljeća Hrvatski se školski sustav razvijao u skladu sa obrazovnim sustavom 

zemlje pod čijom bi se vlašću država nalazila (Franković, 1958). Glazbena se nastava u 

srednjim školam pojavljuje krajem XIX. stoljeća. Sadržaj gimnazijske glazbene nastave tada, 

istovjetno s glazbenom nastavom u pučkim školama se u najvećem dijelu svodio na pjevanje 

narodnih i crkvenih napjeva. U razdoblju koje je prethodilo Drugom svjetskom ratu srednje su 

škole kao redoviti nastavni predmet imale Pjevanje i on je sadržajno obuhvaćao elemente 

glazbene teorije i solfeggia. U gimnazijama se izvodio u prva dva razreda i bio je zastupljen s 

dva sata tjedno. Osim u gimnazijskoj nastavi isti takav predmet nalazio se i u strukovnim 

školama svih usmjerenja. On se u tim školama izvodio  tijekom prve dvije godine i to u okviru 

jednog sata tjedno. Programski je i on uključivao solfeggio i teoriju glazbe. Učiteljske škole 

imale su sadržajno isti taj program, pod nazivom Muzika, a obuhvaćao je solfeggio, teoriju 

glazbe i pjevanje narodnih pjesama. Učiteljske škole razvijaju još i zborsku aktivnost kojom se 

izdižu iz glazbenog teoretiziranja koje se nametnulo kao koncepcija srednjoškolskog predmeta. 

Realizacija tadašnje nastavne prakse ovisila je dosta o učitelju koji je nerijetko podučavao i dva 



predmeta. Gimnazijska nastavna praksa između dva rata uglavnom se prema riječima Rakijaša 

(Rojko, 1996, 33) svodila na teoretiziranje.  

Prve godine nakon Drugog svjetskog rata ne donose neke značajnije promjene u  

srednjoškolskoj nastavi. Godine 1944. donesen je nastavni plan i program za gimnazije koje su 

sad imale osam razreda. Tadašnji peti, šesti, sedmi i osmi razred odgovaraju današnjoj 

gimnaziji. Program glazbene nastave obuhvaćao je povijest glazbe kronološkim slijedom, a 

nastavni planovi i programi donosili su se svake godine jer je često dolazilo do izmjena  

nastavnog plana. 1946. godine donesen je Zakon o sedmogodišnjem općem obrazovanju, te je 

trajanje osnovnog obrazovanja produženo sa četiri na sedam godina. To je rezultiralo 

promjenama u gimnazijskom školovanju; nastava u nižoj gimnaziji skraćena je s četiri na tri 

godine a viši su razredi obuhvatili preostalih pet razreda. Četiri godine kasnije donesen je Zakon 

o osmogodišnjem obveznom školovanju. Sedmogodišnja škola prerasla je u osmogodišnju, a 

gimnazija se ponovno sastojala od četiri niža i četiri viša razreda. 1952./53. školske godine niži 

se razredi formalno odvajaju od gimnazije i sljedeće školske godine gimnazija postaje 

četverogodišnja srednja škola. Glazbena se nastava ostvarivala po programu pregleda 

kronološkog slijeda povijesnih događanja, realizirana s jednim satom u svakom razredu 

(Školski propisi s popisom općeobrazovnih škola i nastavnog osoblja u Republici Hrvatskoj. 

Školska knjiga, Zagreb, 1955., Osnove nastavnog plana i programa za srednjoškolsko 

obrazovanje u SR Hrvatskoj. Školska knjiga, Zagreb, 1974.). Od 1960/61. do 1965/66. 

gimnazija je imala društveno-jezični i matematičko-prirodoslovni smjer, a od 1966/67. i opći 

smjer (Degmečić, 1996, 28).  Od 1977. Sukladno zahtjevima reforme odgoja i obrazovanja koja 

se počela provoditi školske godine 1975./76. i prema kojoj je sva srednjoškolska mladež u 

prvim dvjema godinama školovanja (I. i II. razred) trebala dobiti podjednaku opću naobrazbu, 

a zatim se kroz jednogodišnje ili dvogodišnje (III. razred ili III i IV. razred) stručno osposobiti 

za prvo zanimanje, odnosno za rad, a tek potom i za dalje školovanje stvara se Centar za 

usmjereno obrazovanje (Radman, 2001, 28). Nastavni plan i program za prva dva razreda je 

predvidio glazbenu nastavu uklopljenu u zajedništvo s likovnom umjetnosti realizirano 

nazivom Umjetnost. Nastavnom predmetu umjetnost dodijeljen je jedan sat tjedno, dakle, po 

pola sata tjedno za svaku umjetnost ili po jedan sat svaki drugi tjedan (Ećimović, 1963, 21). 

Nastava glazbene umjetnosti, iako uklopljena u dvostruko manju satnicu, i dalje je sadržajno 

bila zasnovana na kronološkom pregledu povijesti glazbe. 

Školska 1990./91. godina označila je povratak gimnazija, koje se prema vrsti nastavnog plana 

i programa dijele na opće i specijalizirane. U svim se gimnazijama, sukladno aktualnom 



nastavnom planu i programu prihvaćenom 1994. godine izvodi glazbena nastava pod 

predmetnim imenom Glazbena umjetnost.  

 

NASTAVA GLAZBENE UMJETNOSTI  

Danas se nastava glazbene umjetnosti izvodi u svim općeobrazovnim srednjim školama sa 

svrhom razvijanja intelektualne širine kod učenika i zadovoljavanja potreba za novim 

spoznajama i djelovanjima. Nastava glazbene umjetnosti koncipirana je kao pregled povijesti 

glazbe (Rojko, 2005, 299) i obuhvaća kronološki razvoj od prvih poznatih početaka do danas. 

Na temelju važećeg nastavnog plana i programa nastava glazbene umjetnosti je zastupljena u 

općim, jezičnim i klasičnim gimnazijama s jednim nastavnim satom tijekom sve četiri godine 

obrazovanja. U matematičkim i prirodoslovnim gimnazijama predmet glazbena umjetnost 

obuhvaćen s jednim nastavnim satom tijekom dvije godine školovanja. 

Osnovna svrha nastave glazbene umjetnosti je osposobiti učenike za razumijevanje umjetnosti 

i omogućiti njihov sveobuhvatan odgoju kulturi (Nacionalni okvirni kurikulum, 2011, 208, 

Nastavni program, 1994, 77) te na taj način doprinijeti odgoju široko obrazovane, slobodne i 

tolerantne osobe (Rojko, 1996, 52). U užem smislu nastava glazbene umjetnosti ostvaruje se s 

ciljem odgoja i obrazovanja kompetentnog i kritičkog slušatelja i poznavatelja glazbe (Rojko, 

1996, 52).  

U cilju stjecanja glazbenih kompetencija i senzibiliziranja učenika za glazbu, koncipirani 

su zadaci nastave glazbene umjetnosti: 

 omogućiti učenicima nastavak upoznavanja izražajnih sredstava glazbe i njenih 

sastavnica, 

 slušno i teorijski dopuniti poznavanje glazbala i pjevačkih glasova te različitih vrsta 

izvođačkih sastava (vokalnih, instrumentalnih i kombiniranih), 

 upoznati temeljne glazbene oblike i najtipičnije vrste glazbenih djela, 

 naučiti razlikovati značajke glazbe nastale tijekom pojedinih povijesnih razdoblja i na 

temelju tih značajki moći približno ustanoviti kojem razdoblju ili stilskom pravcu 

pripada neko upravo slušano djelo, 

 upoznati veći broj umjetničkih glazbenih djela iz svjetske literature i saznati 

najznačajnije podatke o njihovim stvarateljima, 

 upoznati vrijedna umjetnička dostignuća hrvatskih ranijih i suvremenih glazbenih 

stvaratelja, 

 razviti u učenicima želju za stjecanjem novih spoznaja i znanja o glazbenoj umjetnosti, 



 osposobiti učenike da na temelju stečenog znanja mogu sami približno procijeniti 

umjetničku razinu djela koja slušaju, 

 poticati i razvijati potrebu mladih za praćenje glazbenoga (i cjelokupnoga 

umjetničkoga) života uže i šire životne sredine (Nast. program, 1994:78). 

Didaktički govoreći zadatak nastave glazbene umjetnosti možemo podijeliti na dva dijela.  U 

materijalne zadatke ubrajamo sljedeće zadatke glazbene nastave: upoznati i naučiti pojavne 

oblike glazbe (u najširem značenju toga pojma), upoznati, naučiti i zapamtiti određen (što je 

moguće veći) broj glazbenih djela i upoznati, naučiti neke osnovne i važne podatke iz glazbene 

povijesti. Kao funkcionalni zadatak, najznačajniji, ali i zadatak koji je najteže realizirati jest 

stjecanje glazbenog ukusa (Rojko, 2001, 13). 

PROGRAMSKA GRAĐA NASTAVE GLAZBENE UMJETNOSTI 

Nastavni sadržaj slijedi kronološki tijek razvoja glazbe i njenih stilova. U općoj, jezičnoj i 

klasičnoj gimnaziji nastavno je gradivo raspodijeljeno u četiri godine, a isti je sadržaj  u 

prirodoslovnoj i matematičkoj gimnaziji sažet je u dvostruko kraće vrijeme. Slijedi pregled 

okvirnog rasporeda gradiva predviđenog za četverogodišnji program te posebni zadaci, koje 

objašnjavaju i konkretiziraju opće zadatke utvrđene na početku nastavnog programa (slika br. 

1). 

 

Slika br 1.: Programska građa i posebni zadaci nastave glazbene umjetnosti 

1. razred

Razvoj glazbe od 
njenih početaka do 
renesanse (do kraja 

16. st.)

• - upoznati različite 
mogućnosti  pristupa 
glazbenom djelu

-naučiti sluhom, 
pomoću teorijskih 
objašnjenja 
razlikovati učinke 
pojedinih sastavnica 
glazbe,

- vježbom osposobiti 
učenika da 
samostalno analizom 
i komentarom pokaže 
razumijevanje 
slušanog djela.

2. razred

Barok, galantni stil i 
bečka klasika (17. i 

18. st.)

• -nastaviti s radom na 
slušnome 
razlikovanju 
glazbenih sastavnica,

-naučiti posebna 
obilježja barokne i 
klasične glazbe,

-upoznati značajke 
najvažnijih glazbenih 
vrsta baroka i 
klasike,

-upoznati sastav 
klasičnog orkestra

3. razred

Od romantizma do 
impresionizma 

(glazbena umjetnost 
tijekom 19. st.)

• - naučiti obilježja 
glavnih glazbenih 
vrsta nastalih tijekom 
19. st.,

-upoznati značajke 
nekih nacionalnih 
glazbenih stilova i 
sluhom ih razlikovati,

-slušanjem pratiti 
oblikovnu 
konstrukciju 
pojedinih glazbenih 
djela.

4. razred

Razvojni pravci 
glazbene umjetnosti 
tijekom 20. stoljeća

• -saznati pojedinosti o 
suvremenim 
glazbenim izražajnim 
sredstvima,

upoznati značajke 
temeljnih stilskih 
pravaca u glazbi 
20.st.,

-upoznati temeljna 
obilježja hrvatskog 
suvremenog  
glazbenog 
stvaralaštva i 
najistaknutije 
skladatelje,

-pratiti aktualna 
zbivanja glazbenog 
života svoje sredine.



DIJAKRONIJSKI MODEL NASTAVE GLAZBENE UMJETNOSTI 

Nastava glazbene umjetnosti u općeobrazovnim srednjim školama izvodi se prema 

dijakronijskom modelu koji odgovara striktno kronološkoj koncepciji povijesti glazbe. U 

središtu pozornosti dijakronijskog modela je povijesno vrijeme u koje se smještaju pojave, 

osobe, događaji (Rojko, 2001, 3). Nastavni model pretendira na to da učenik nakon 

srednjoškolskog obrazovanja dobije cjelovitu sliku o glazbi u cijeloj ljudskoj povijesti, što 

obuhvaća pojavne oblike glazbe (glazbene oblike i vrste), znamenite skladatelje, stilska 

razdoblja i najvrjednija glazbena djela  (Rojko, 2005, 304). 

Količina i način donošenja sadržaja zamišljeni su kao svojevrsna „šetnja“ kroz povijest razvoja 

glazbe i njenih stilova, stoga dijakronijski model predstavlja svojevrstan kronološki tijek koji 

je moguće lako pretvoriti u nastavne teme i razvrstati ih ujednačeno po razredima. Zbog svoje  

jednostavnosti on je vrlo prihvatljiv ne samo sastavljačima programa nego i nastavnicima koji 

ga provode u praksi jer se od nastavnika ne zahtijeva ništa više nego da slijedi redoslijed 

kronoloških sadržaja i uvažava intenzitet nastavnog gradiva s obzirom na zadani vremenski 

okvir (Gligo, prema Rojko, 2001, 5). Prema tome izrada plana i programa prema dijakronijskom 

modelu je jednostavna za nastavnika i ne zahtijeva nikakav poseban napor ili dodatni trud.  

Upravo iz tog razloga nastavnici često upadaju u zamku verbalizma. Zbog pretjerane opširnosti 

sadržaja te u namjeri da prenesu što je moguće veću količinu verbalnih, činjeničnih znanja, 

nastavnici najčešće ne uspijevaju realizirati do kraja predviđeno nastavno gradivo. Tada se zbog 

vremenskog tjesnaca nastoji se u najkraćem mogućem vremenu verbalno ispredavati gradivo 

koje se onda ne uspijeva obraditi na adekvatan način (Rojko, 2001, 18). U takvoj situaciji 

učenici obično bivaju uskraćeni za slušanje glazbe. Upoznavati glazbu verbalnim opisivanjem 

glazbenih značajka, bez slušanja glazbe nije pravo upoznavanje glazbe. „Glazbu treba čuti a 

nakon toga o odslušanome razgovarati!“ (Rojko, 2005,303). Stoga je najveći problem, vezan 

uz nastavnike koji nastavnu praksu izvode dijakronijskim modelom, što znanja o glazbi gotovo 

redovito pretpostavljaju znanju glazbe (Rojko, 2007, 84). Isti nedostatak uočava se u prilikom 

ilustracijske obrade skladatelja, gdje nastavnici opširno govore o njegovoj biografiji, 

povijesnim okolnostima djelovanja te verbalno pružaju uvid u osobine njegovih djela (Rojko, 

2001, 328). Kao rezultat se javlja situacija da učenici poznaju sve društvene prilike razdoblja u 

kojem je određeni skladatelj djelovao, sve pojedinosti iz biografije, dok istovremeno ne poznaju 

ni jednu njegovu skladbu. 

Nedostatak dijakronijskog modela ogleda se u nastojanju povezivanja i uklapanja glazbenih 

obilježja u različite društvene ili kulturne kontekste u svrhu čvrstog  uporišta u povijesnom 

slijedu. Često se takav način nepotrebnog izlaženja iz konteksta glazbene umjetnosti opravdava 



pokušajima korelacije s drugim predmetima, tako da se u Nastavnom programu (1994, 89)  

preporučuje da nastavnici naprave usporedbu glazbenih obilježja nekog razdoblja sa zbivanjima 

u likovnoj umjetnosti i književnosti kad god je to moguće ostvariti. Na taj način se zbog opširne 

usporedbe između umjetnosti, umjesto kratkog ukazivanja na istovremene pojavnosti događa 

da ostaje još manje vremena za upoznavanje same glazbe. Na istim načelima načina obrade 

sadržaja, koji podržava detaljno upoznavanje društvenih, znanstvenih i umjetničkih događaja 

pojedinog glazbenog stila temeljeni su i udžbenici namijenjeni učenicima u nastavi glazbene 

umjetnosti te nastavnici slijedeći redoslijed nastavnih cjelina utvrđenih udžbenikom redovito 

detaljno obrađuju sve nepotrebne dodatne sadržaje.  

Dijakronijski model je zasnovan na tradicionalnom pristupu te kao takav često rezultira istom 

verbaliziranom shemom s obiljem nepotrebnog sadržaja koja se najčešće, bez kreativnosti i 

uloženog dodatnog truda ponavlja od strane nastavnika tijekom sve četiri (dvije) godine 

srednjoškolskog školovanja. S obzirom na raspored nastavnih sati, ista se nastavna jedinica po 

istom principu izvodi nekoliko puta u tjednu te je neminovno zasićenje nastavnika, koje se 

odražava u motivaciji i interesu učenika za predmet. „Čemu uvijek isto: povijest počinje 

Egiptom, ili Kaldejcima, ili špiljskim čovjekom i njegovim likovnim izrazom-treba samo 

požaliti što nam i njegovi muzički dokumenti nisu pristupačni … Ovaj historicizam ubija i 

nastavnike i đake, umorni smo kada povijest dospije do naših dana (Cipra, 1965, 123). 

Rad po dijakronijskom modelu, s rigidnom shemom koja se ponavlja u svim razredima srednje 

škole, s aspekta učenika također se ogleda u nizu manjkavosti. „U prvom redu, stoga što, 

učenicima nudi glazbu koja je sasvim suprotna stvarnim, potencijalnim i poželjnim glazbenim 

interesima i to osobito na početku učenja, što, opet, može imati negativne motivacijske efekte i 

na kasnije razrede“ (Rojko, 2005, 307). „Zato je potrebno razmisliti je li metodički opravdano 

podučavati povijest glazbe u kronološkom kontinuitetu s obzirom na to da se repertoarni i 

pedagoški kanoni formiraju tek iz (kasnoga) baroka, klasike i romantizma. Grčka i srednji vijek, 

a dobrim dijelom i renesansa za učenike nisu razdoblja koja pune ono što bismo mogli nazvati 

današnjom glazbenom stvarnošću“ (Gligo, 2000, 12). Nastavi glazbe mora biti stalo da se 

glazba koju uče učenicima svidi, stoga glazba koju predstavljamo mora biti atraktivna i 

adekvatno metodički obrađena (Rojko, 2001, 6), kako bi glazbena nastava polučila željeni 

uspjeh. „Učenje glazbe mora voditi u ljubav i potrebu za glazbom“ (Rožanković, 2000, 8).  

 

SINKRONIJSKI MODEL NASTAVE GLAZBENE UMJETNOSTI 

U srednjoškolskoj nastavnoj praksi dosad se primjenjivao dijakronijski model i on se kao takav 

prihvaćao kao jedini mogući način ostvarivanja nastave. Nasuprot dijakronijskom načinu 



koncipiranja nastave nalazi se sinkronijski model, način provođenja nastave glazbene 

umjetnosti u kojem su glazbene pojave smještene i usklađene u sadašnjem trenutku, a zatim 

objedinjene u cjelinu. „U sinkronijskom modelu u prvom je planu glazba i njeni pojavni oblici 

– uključujući i skladatelje – a ne kronološki povijesni (redo)slijed. Umjesto da se ukotvljuju u 

povijesno vrijeme, što za neke od njih nužno znači da će se obrađivati nekoliko puta tj. ponovno 

u svakom razredu, glazbene se pojave (vrste, forme) na stanovit način vade iz povijesnoga 

konteksta i premještaju u sadašnji trenutak, one se sinkroniziraju i u tom trenutku obrađuju u 

cjelini“ (Rojko, 2001, 4). Sinkronijski model napuštajući verbalistički način primjene sadržaja 

predmeta postavlja glazbu u prvi plan i tako označava suvremen odmak od dosadašnje nastavne 

prakse u skladu s trenutno aktualnim kurikulumskim načinima provođenja planiranog procesa 

obrazovanja i stjecanja kompetencija.  

Za razliku od dijakronijskog modela, koji predstavlja jednostavnu transkripciju povijesti 

glazbe, program sinkronijskog modela teže je sastaviti. Budući da je riječ o promatranju glazbe 

s različitih aspekata sinkronijski model pruža nastavniku priliku za iskazivanje kreativnosti u 

prvom redu prilikom sastavljanja programa i odabira nastavnih sadržaja. Sadržaj se prilagođava 

učenicima te nastavu možemo započeti temom koja učenicima određene dobi može najbolje 

odgovarati (Rojko, 2001,7). Možemo reći  da je  riječ o fleksibilnoj metodologiji izrade i 

odabira sadržaja i načina rada, gdje se prednost daje okvirnim uputama unutar kojih se 

stvaralački realizira nastavni program dok se korekcije izvode tijekom realizacije (Previšić, 

2007, 26). Svaka nastavna se jedinica ostvaruje osluškujući i uvažavajući preferencije učenike 

u trenutku kada se steknu svi uvjeti da podučavanje ostvari najbolje rezultate, stoga nastava 

započinje temom koja tada najbolje odgovara. Na taj način sinkronijski model gubi krutu 

utvrđenu sadržajnu koncepciju i poprima visoki stupanj elastičnosti u realizaciji nastavnog 

procesa u skladu s načelima otvorenog kurikuluma.  

 

SADRŽAJ SINKRONIJSKOG MODELA 

Iako je sastavljanje programa sinkronijskog modela slobodno zahtjevno, ovaj je model u praksi 

zaokružena cjelina koju je potrebno promatrati u kontekstu cjelokupnog raspoloživog vremena 

od dvije ili četiri godine, ovisno o kojem se gimnazijskom programu radi. Sadržaj sinkronijskog 

modela dijeli se u tri razvojne cjeline (Rojko, 2005, 309): 

U prvom, uvodnom dijelu programa upoznavanjem s glazbenim pojavama učenici stvaraju 

osnovna slušna i teorijska znanja na osnovu kojih u daljnjem dijelu programa izgrađuju 

glazbene oblikovne strukture. Aktivnim slušanjem, po sinkronijskom načelu učenici stječu 

spoznaje što je melodija, ritam, mjera, harmonija, homofonija, polifonija, tempo, dinamika, 



tonska boja, motiv, fraza… Na temelju brojnih glazbenih primjera učenici će aktivnim 

slušanjem usvojiti novu glazbenu pojavnost te na taj način steći glazbeno znanje primjenjivo u 

svakoj daljnjoj glazbenoj analizi. Istodobno će obrađujući određenu glazbenu pojavnost 

odslušati mnoštvo različitih glazbenih primjera i na taj način stvarati „slušni repertoar“ koji će 

se utvrđivati i nadopunjavati u daljnjim fazama podučavanja.  

Najznačajniji i vremenski najopsežniji dio sinkronijskog modela obuhvaća upoznavanje glazbe 

obradom glazbenih vrsta. Nastavne teme: sonata, koncert, komorne glazbene vrste, simfonijski 

orkestar, simfonija, simfonijska pjesma, klavirska minijatura, solo pjesma, suita, fuga, misa, 

oratorij, kantata, passacaglia, opera, opereta, musical, jazz… donose se proizvoljnim 

redoslijedom koji se nastavniku nametne kao najpogodnije rješenje. Tijekom slušnog 

upoznavanja i analize glazbenih oblikovnih struktura istovremeno se odvija i upoznavanje 

najznačajnijih djela pojedinih skladatelja.   

U završnom dijelu programa učenici klasificiraju upoznata glazbena djela i izvode konačne 

zaključke na temelju upoznatog slušnog i teorijskog sadržaja. Samostalnim aktivnostima 

učenici ponavljaju upoznate glazbene primjere i obnavljaju sjećanja na njih, te oslonjeni na 

glazbena znanja i iskustva u konačnici kronološki prikazuju pregled povijesti glazbe. 

 

ISTRAŽIVANJE 

U svrhu utvrđivanja postojećeg stanja u nastavi glazbene umjetnosti provedeno je istraživanje 

u kojem smo željeli kroz mišljenja učenika saznati koliko je zadovoljstvo/nezadovoljstvo 

nastavom glazbene umjetnosti. Također smo nastojali ispitati učenike koje aktivnosti smatraju 

poželjnom okosnicom suvremenog nastavnog modela, u skladu s načelom otvorenog 

kurikuluma, te temeljem ostvarenih rezultata utvrditi mogućnosti koncipiranja nastave glazbene 

umjetnosti.  

U ispitivanju odnosa učenika prema nastavi glazbene umjetnosti sudjelovalo je 348 učenika  

drugih razreda treće gimnazije i trećih razreda prve osječke gimnazije. Ispitivanje je provedeno 

u svibnju 2012. godine. U svrhu prikupljanja podataka korišteni su anketni upitnici s pitanjima 

otvorenog tipa te postupci procjenjivanja i prosuđivanja. Dobiveni podatci su obrađeni 

citiranjem, kategoriziranjem i Likertovom skalom procjene. U provedenom kvalitativnom 

istraživanju rezultati su prikazani grafički te deskriptivnom metodom interpretirani.  

 

REZULTATI I INTERPRETACIJA 



Kako bi se utvrdilo mjesto glazbene umjetnosti među gimnazijskim predmetima učenici su 

upućeni da se opredijele za dva najomiljenija i dva omražena predmeta. Zbog izrazito 

heterogenih odgovora možemo utvrditi da za gotovo svaki predmet postoje učenici koji su 

skloniji određenom predmetu, specifičnom načinu podučavanja ili nekom drugom faktoru koji 

utječe da predmet bude omiljen ili omražen. Ističemo 35,91% učenika koji navode glazbenu 

umjetnost kao jedan od dva omiljena predmeta, što smatramo povoljnim ozračjem za 

ostvarivanje glazbene nastave.  

Unatoč činjenici da 64,09% učenika nije odabralo glazbenu umjetnost kao omiljeni predmet  iz 

narednih je odgovora vidljivo pozitivno mišljenje kojim utvrđujemo da učenici prepoznaju 

vrijednost stečenih znanja na nastavi glazbene umjetnosti (slika br. 2).  

 

 

 

 

 

 

Slika br. 2.: Mišljenje učenika o predmetu glazbena umjetnost 

 

Također su pozitivnim odgovorima utvrdili da prepoznaju važnost glazbenog obrazovanja u 

svrhu njihovog formiranju kao široko obrazovanih, kulturnih osoba te da su svjesni stečenih 

kompetencija (slika br. 3).  

 

 

 

 

 

 

16,09%

44,83%

32,43%

5,40%

2,15%

Jako volim predmet

Volim predmet

Nemam stav

Ne volim predmet

Nikako ne volim

predmet

Kakav je tvoj stav prema 

predmetu glazbena umjetnost?

4,32%

14,08%

81,60%

Nepotreban je

Može i bez njega

Da, potreban je

Şmatraš li predmet glazbena 

umjetnost potrebnim u svom 

obrazovanju?



 

 

 

 

 

Slika br. 3.: Mišljenje učenika o važnosti glazbenog obrazovanja 

 

U daljnjem je ispitivanju 93,39% učenika utvrdilo da je za uspješnost glazbene nastave iznimno 

važno odmaknuti se od isključivog ispunjavanja utvrđenog plana i programa, te da se potrebno 

usmjeriti kreativnom donošenju nastavnog sadržaja permanentno osluškujući interesa učenika. 

Svoje su odgovore dodatno obrazložili sljedećim navodima: 

 Poželjno je da profesor zanimljivim idejama dodatno proširi gradivo i tako nas 

zainteresira. Pročitati iz knjige možemo i sami. 

 Volim kada se kroz nastavu glazbe ide neopterećeno, otvoreno i fleksibilno. 

 Važno da se pronalaze novi, različiti načini rada, a ne stalno slušati suhoparna 

tradicionalna predavanja.  

 Ne volim kada moramo samostalno obrađivati lekcije čitanjem iz knjiga, pa gdje je 

mašta? 

 Na satu je bitno interesantno organizirati sadržaj i originalno ga obraditi sa puno radnih 

materijala i prezentacija vlastite izrade kako bi se predstavilo gradivo na što zanimljiviji 

način. 

 Dosta nam je monotonog i suhoparnog doslovnog izlaganja podataka iz udžbenika, 

želimo originalnost, inovativne metode učenja, uvođenje novih sadržaja! 

Rezultati ispitivanja pokazali su da učenici imaju jasno utvrđene stavove oko poželjnog načina 

ostvarivanja nastave glazbene umjetnosti (slika br. 4). 
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Slika br. 4.: Mišljenje učenika o poželjnim nastavnim aktivnostima 

Učenici u odgovorima precizno utvrđuju i preferiraju aktivne metode i strategije podučavanja. 

Poželjnim aktivnostima iskazuju željeni pravac kretanja suvremenog načina ostvarivanja 

nastave glazbene umjetnosti. Ističu želju za različitim oblicima aktivnog sudjelovanja u nastavi, 

spremnost za ostvarivanje aktivnosti koji bi zahtijevale njihov veći osobni angažman. U 

odgovorima se uočava permanentno prožimanje želje za individualnim pristupom nastave, 

putem upoznavanja glazbe koju učenici slušaju u slobodno vrijeme, obradom muzikoloških 

sadržaja koje učenici preferiraju ili sudjelovanjem u glazbenim radionicama, projektima i 

samostalnim radovima.  

Nakon utvrđivanja poželjnih aktivnosti učenici su donijeli zaključke o potrebi 

osuvremenjivanja nastave glazbene umjetnosti (slika br. 5). 93% ispitanih učenika smatra da je 

u određenoj mjeri nastavu potrebno osuvremeniti, modernizirati sukladno aktivnostima 

utvrđenim u prethodnim pitanjima.  
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Slika br. 5.: Mišljenje učenika o mijenjanju postojeće nastave glazbene umjetnosti 

 

 

 

 

ZAKLJUČNO RAZMATRANJE 

Zbog sve većih zahtjeva modernog društva, a sukladno promjenama koje su zahvatile hrvatsko 

obrazovanje nastavnici se nalaze pred stalnim izazovima kako podučavati glazbenu umjetnost, 

ispunjavati programske zahtjeve temeljene na dijakronijskim modelom, a istovremeno sustavno 

unaprjeđivati nastavu postupcima koji će učenicima omogućiti aktivno stjecanje kompetencija, 

u skladu sa Nacionalnim okvirnim kurikulumom i aktualnim obrazovnim stremljenjima. 

Provedeno istraživanje pokazalo je da učenici imaju razvijen pozitivan odnos prema predmetu 

glazbena umjetnost i da prepoznaju značaj stečenih kompetencija u svrhu njihovog kulturnog 

oblikovanja. Istodobno su učenici naveli nastavne oblike, metode i sredstva koje smatraju 

poželjnu okosnicu poželjnog načina ostvarivanja  nastave. Temeljem teorijske analize 

aktualnog nastavnog modela i pregledom moguće izvedbe drugačijeg modela, a s uporištem u 

rezultate istraživanja zaključujemo da postoji opravdanost kreiranjem fleksibilnije nastave 

glazbene umjetnosti, konstruirane po načelima suvremenog kurikuluma, a usklađene s 

preferencijama učenika.   
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